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XI. Torſkenes Familie. 

TortFetlægten (Gadus). 

Tre Rygfinner, to Gadborfinner, Sfjæggetraad under Hagen. 

A1de Art. Den almindelige Torff (G&G. Morhua Lin,). 

Farven, ſom iovrigt er megen Afverling under Urtémærre. 

faftet, Danner en Marmorering paa Sider og Ryg; 

Sioelinierserckvid, noget bøjet; DaTefinnen 1 

Enden lige afffaaren; Nakken vifer en Længde: 

fure paa Midten; Overfjæben længer end Under: 

fjæben, med fremragende Snude; Hagetraaden 

lang (iffe meget kortere end Øjets Gjennem— 

fnit); Hovedets Længde indeholdes omtrent fire 

Gange i Totallængden, og overgaaer den fførfte 

Hoide; Gadboret er anbragt omtrent i Midten af 

Totallængden. 

Nygf.14+20+19;Bryftf. 1 9; Bgf. s; Gadbf.19+17;Halef.27). 

*) Exempler paa Afverlingen i Finnernes Straaletal funne de neden— 

ſtaaende Zællinger give: de to førfte ere af Kabliau fra Lofoden, 

de fre følgende af Torſk fra Oreſundet, fe øvrige af Ingel fra Iyd— 

lands og Norges Beftfyft: 

Totall.34  ””; Rygf. 14420419 Bryftf.20; Bugf. 6; Gadbf.23419; Halef. 25. 
— 29 — 15418*19; —— 20; — 6; — 21*193 FT 73 — 

Danmarks Siffe. IL. I 
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Synonymi Schonevelde, Side 18 n, 3: Kablauw, Asellus major. 

— — — Gibe 19 n, 6: Dorf, Asellus varius. 

— — — Side 20 n, 7: Dwergdorſch, Asellus Nanus. 

Pontoppidans Atl. I, 648: Gadus Callarias. 

— — — — — — 6. Morrhua. 

— 6. barbatus. 

Ascanius, Fasc. Ius, Side 4: le Torsk. 

— — — — Gibe 5: le Titling. 

——  Fasc. Hlus, Side 5: la Morue. 

Muͤllers Prodr. n. 348: G. Callarias. 

— — — n. 349: 6. Morrhua. 

— — — it, 350: G. barbatus. 

— — — tt, 351: G. minutus? s 

Olavius, Skagens Beffriv, -Side 164 n. 18: G. Morrhua. 

— — — — n. 19: G. minimus. 

Bofman i Tidsſtr. f. Naturv. II, 366: G. Callarias. . 

— — — — — — II, 367: G. Morrhua. 

Nilsſons Prodr. Side 39: G. Morrhua. 

RES 405. G Callaras: 

Fabers Naturg. d. Fife Islands, Side 104: Gadus morhua. 

— — — — — — — — 109: Gadus callarias. 

— — — — — — — — 112: Gadus nanus? 

Cuvier: Regne anim. IF, 331—332, la Morue proprement dite 

øg le Dorsch ou petite Morue. 

Bavrrell : British fishes II, 148, Morrhua vulgaris; II, 151, M. 

Callarias øg II, 161, M. punctata. 

Afbildnin⸗ Schonevelde tab. II; Ascanius tab. IV (Grastorſten), tab. 

— V (Rødtorffen) og tab. XXVII (Kabliauen). 

— — — — — 

— — — — 

SÅDAN 5 15719f903  — 495 — 3637 —. 2241754 27, 

— 43473 — 43416117; — 18; — 6: — 19416; — 27, 
— 12 “3 — 14120118; — 20; — 833 — .17118;.— 27, 

MEE EF ONS HASLE. 608 

— 53473 — 144207193 — 16; — 6; — 201718; — 27, 

— 42“3 — 14118117; — 19; — 6; — 18116; — 27, 

— 43 15 1. 46120119 — 193 — 63 — 191173 — 27, 

— 28473 — 131184173 — 18; — 6; — 19117; — 27. 
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Da man allerede gjennem mere end to Aarhundreder har betragtet 

Gadus Morhua og Callarias ſom forffjællige Arter, og denne Antagelſe 

har fundet Medhold ſelv hos vor Tidsalders fortrinligfte Ichthyolog, 

Seorg Cuvier: troer jeg, at det ikke vil kunne anſees overflødigt, om 

jeg, i mit Forſog paa at berigtige, hvad jeg betragter ſom en ved Alder 

dybt rodfæftet Vildfarelſe, finder mig foranlediget til at være noget vidtløftig. 

Belon var den førfte, ſom — 1 Midten af bet fertende Aarhun— 

brede — beffrevog afbildede ben Form af Torſken, der fædvanligt vifer fig paa 

Frankrigs Veſtkyſt.) Da Schonevelde et halvt Aarhundrede fenere beffjæf- 

tigede fig med Underſogelſen af Hertugdommernes Fiſke, troede han i den 

i Oſterſoen forekommende Form, der ved Trivialnavne og Farve, almin- 

deligen ogſaa ved Størrelfe, adffilte fig fra Nordſoens, at erkjende en ny 

Art, hvilfet viftnof ingenlunde fan lægges ham til Laſt; ſaameget mere, 

fom han rimeligviis iffe har haft Lejlighed til at anftille umiddelbar Sam— 

menligning mellem dem, men til forffjællige Tider har feet Kabliauen 

paa det hamborgffe Fiffetorv og Torſken i Staderne ved Oſterſoen. ==) 

Schonevelde's Antagelſe billigedes af be efterfølgende Ichthyologer, 

blandt hvilke ogſaa af Artedi, der dog Fun ſynes at have underføgt 

den oſterſoiſte Form, eller Torſken, nøjere, efterdi fun denne afhandles i 

hans Descriptiones Piscium. Hang Artsffjælnemærfe for G. Morhua 

er ingenlunde tilfredsftillende, og tilfteder ingen Sammenligning med G. 

Callarias.*xxx) Da Linné førfte Gang udgav fin fvenffe Fauna (1746), 

*) Han kaldte ben Morhua vulgaris, maxima Asellorum species, 

Med Henfyn til Ordet Morhua, fom har fin Oprindelſe i den 

franffe Trivialbenævnelfe Morhue, fan mærkes, at alle de ældre 

Ichthyologer, Belon, Rondelet, Gesner o. f. v. indtil Artedi, 

ere enige i at ffrive det ſaaledes, ſom her angivet, hvilfen Skrive— 

maade altſaa ſynes at burde foretrakkes. Ved Linné blev Skri— 

vemaaden Morrhua herffende, ffjøndt man dog ogſaa ſtundom 

hog ham — til Crempel i Syst. nat. edit. XIIma — finder 

Morhua. 

**) Det tredie Synonym af Schonevelde, Asellus Nanus, betegner, 

efter min Mening, blot en pathologiſt Afvigelſe. See derom ne- 

denfor under Torſkekongen (Side 28). 

x**x) Før bem, ber iffe have Artedi's Synonymia Piscium ved Haan— 

den, hidfætter jeg hang Diagnoſer for disſe to Arter, 
1% 

Kritiffe 
Bemagrk⸗ 
ninger. 



+ 

fjendte han endnu fun Torſken, af hvilfen han allerede tidligere i fin 

olandſte Rejſe havde givet em Fort Beſtrivelſe. Kabliauen optog han 

imidlertid paa Andres Mutovitet og med Artedi's Diagnoſe (fun en 

ringe Sprogforandring tillod han fig i denne).) Men endnu famme 

Aar fif han, pan fin Rejfe langs endeel af Sverrigs Veftfyft, Lejlighed 

til at underføge den Fiſt, man der kaldte Kabliau. Da han efter 

denne Autopfi vedblev at betragte Kabliauen ſom færffilt Art, vilde 

man maaffee mene, at en faa udmarket ffarptfeende Maturforffers Anta— 

gelfe vanſteligen kunde omſtodes. Men derimod Tan dog med Grund 

Adſtilligt indvendes. Linné beretter felv, at han under fit forte Ophold 

i Marftrand overveldedes af be nye Gjenſtandes Mængde, „Stands— 

perfoner og Borgere kappedes om at ſende os allehaande Slags Fiſte, 

hvorved vi erholdt fan meget, at Tiden næppe ftræffede til at beffrive Alt, 

hvad vi fif at fee paa een Dag,” ere Linnés egne Ord.**) At Under- 

føgelfen er foretaget noget flygtigt, fees ogfaa deraf, at han ved Siden 

af Gadus Morhua endnu opftiller to Torffearter (ibid. Side 177 og 

178), hvilfe ban ſelv fenere (i anden Udgave af den fvenffe Fauna) 

træffer fammen til een Art under Benævnelfen Gadus barbatus, og 

hvilfe aabenbart iffe ere andet end Forandringer af den almindelige 

Torſt, Gadus Callarias. — Foruden Underſogelſens Flygtighed bør 

endnu bemarkes, at den meget forte Beffrivelfe, Linné meddeler af 

Gadus Morhua, er faa langt fra at angive Noget, hvorved Morhua ſtulde 

kunne ffjælneg fra Callarias, at ben tværtimod fynes at ophæve det enefte, 

iovrigt højft ubetydelige, SFjælnemærfe, ſom Diagnoſen indeholder, ***) 

G. Callarias: dorso tripterygio, ore cirrato, colore vario, 
maxilla superiore longiore, cauda æqyali. 

G. Morhua: dorso tripterygio, ore cirrato, cauda ægqvali fere 
cum radio primo spinoso. 

+) Cauda æqvali fere forandres til cauda subæqyvali. 

**) Veſtgöta Refa Side 166. 

***) Diagnofen har: cauda subæqvali; Beſtrivelſen: pinna caudæ 

integra. For iffe at vildledes, bør man ogſaa vel erindre, at 

Linné ſtundom føran fine Dyrebeffrivelfer forudffiffer Diagnoſer, 

ber ſtaae i ligefrem Modſatning til Beffrivelferne, og tydeligt nok 

tilfomme meget forffjællige Arter. Dette er, for at anføre et os 

her nærftagende Exempel, Tilfældet med den, i Veſtg. Reſa Side 

177, omhandlede Torſk: i Beſtrivelſen tillægger Linné ben 19 
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Morhua og Callarias kunde altſaa ingenlunde endnu anſees ſom vel begrun⸗ 

dede Urter, Men, fammenligner man derimod hermed be Diagnoſer, Linné 
i ben fenere udlomne tolvte Udgave af Systema naturæ og i anden Udgave af 

Fauna svecica giver for Gadus Morhua: faa finder man bem berigede 

med et Tillæg, ber viſtnok, naar bet blot havde Hjemmel i Naturen, 

maatte abffille Gadus Morhua ſom egen Art fra G. Callarias i ben 

Grad, at iffe ben mindſte Tvivl kunde blive tilbage. Jeg har allerede 

anført Artedi's Diagnofe før G. Morhua, og gjort opmarkſom paa, 

at Linnés tidligfte Definition af ſamme Fiffeart fun afveg i Sproget. 

Jeg maa imidlertid endnu her tillade mig at anføre Linnés førfte og 

fenere Diagnoſe af denne Art ven Siden af hinanden, da derved bette 

dunkle Punkt ſynes mig at modtage noget Lys, J førfte Udgave af ben 

fvenffe Fauna og i Weſtgöta Refan lyder Diagnoſen for Morhua 

ſaaledes: 

dorso tripterygio, ore cirrato, cauda subæqvali: radio 

primo spinoso.*) 

J tolvte Udgave af Syst. naturæ øg i anden Udgave af ben 

fvenffe Fauna udtrykkes ben ſaaledes: 

tripterygius, cirratus, cauda subæqvali: radio primo anali 

spinoso. 

Ved Tillæg af bet ene Ord anali forandres, ſom man feer, Diag- 

noſen aldeles, Men hvad har foranlediget bette Tillæg? Har Linné 

foretaget nye Underſogelſer over fin Morhua, hvorved han er kommen 

til det anførte Reſultat? Dertil fan paa de anførte Steder intet Spor 

opdages. Eller har han maaſtee laant dette Sfjælnemærfe hos nogen 

anden Forfatter? Ogſaa bet fan viſtnok med Beftemthed nægtes, Og 

hvorledes ſtal ba altſaa bette befønderlige — man kunde endog fige 

Straaler i førfte Gadborfinne, og forener ben desuagtet med en 

fra Artedi hentet Diagnofe, der udtryffeligt giver den forſte Gad— 

borfinne 30 Straaler, Men Artedi har ogſaa haft en ganffe an- 

ben Art — Gadus luscus — før Øje. Denne linneiffe Vild— 

farelfe er gaaet over i ben, 14 Yar ſenere udfomne, anden Udgave 

af den fvenffe Fauna. 

*) Hvad Artedi, hos hvem Linné har taget dette Sfjælnemærfe 

mener med «radio primo spinoso», er jeg ikle iftand til at oplyfe, 
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unaturlige +) — Tillæg til ben tidligere Diagnoſe forklares? Dette bli- 

ver viſtnok meget vanffeligt, om iffe umuligt; hvorimod man vel med 

Sifferhed tør paaſtaae, at ber fra Nordkap til Kullen iffe forekommer 

— eller idetmindſte iffe hidtil er iagttaget — nogen Kabliau, hvis førfte 

Gadborfinne begynder med en Pigſtraale, og at de nordiſke Haves Torſk 

og Kabliau altſaa ingenlunde kunne adffilles derved. Muͤller og ſe— 

nere Retzius udſkreve af Linné Diagnoſerne for Callarias, Morhua og 

barbatus, og tiltraadte ſaaledes ben linneiffe Mening, uden at bøg 

nøgen af bem fan efterviſes, at have prøvet den ved felvftændige Under— 

ſogelſer. Noget anderledes forholder det fig med Ascanius: han an- 

tog vel ogſaa tre Arter; men fun de to af disſe fvare til linneiſte, næm- 

lig Torſken og Kabliauen, hvorimod ben tredie — ffjøndt ogfaa fun 

en fart af Torſken, den ſaakaldte Rod- eller Taretorſk — af As— 

canius felv holdes for en ny Art”), og fom fart iffe falder ſammen 

med ben linneiffe barbatus. Ascanius adſtiller iøvrigt fine Arter for— 

næmmeligen ved Farve og Opholdsſted; for Morhua leverer han ingen 

Diagnoſe; hvad Callarias angaaer, da forøger han Linnés Artsmarke 

med to, lidet væfentlige Sfjælnemærfer: iride miniacea og maxilla 

inferiore punctis utrinque qvinqve. — Om Muͤllers G. minutus, 

hvilfen han anfører ſom norff og med den norſte Trivialbenævnelfe 

Ulfs-Skreppe,**x) med Rette henregnes til nærværende Art, kunde 

maaſkee ſynes tvivlfomt. Da hverfen Linné eller nogen anden blandt 

Muͤllers Forgjængere har kjendt G. minutus ſom ſtandinaviſk, ſynes 

man at maatte antage, at Muͤller ved Optagelſen af den har haft egne 

Underſogelſer at ſtotte ſig til; man er da videre berettiget til at antage, 

at ben af Muͤller brugte Diagnoſe (hvilfen iøvrigt er laant af det 

linneiſte Naturſyſtems tolvte Udgave) fvarer til den af ham underføgte 

Fiſt. Men i faa Tilfælde bliver det ogſaa rimeligft at antage, at Muͤl⸗ 

*) Man maa næmlig efter al Analogi antage, at ingen Torffeart 

har Pigftraaler i nogen af Finnerne, 

**) Han meddeler følgende Diagnofe for ben; 

Gadus Titling: corpore ferrugineo tripterygius, cirratus, 

maxilla inferiore punctis pluribus obsoletis. 

***) Jeg har iffe pan den norffe Kyſt gjenfunden denne Benævnelfe, 

ligeſom Ulfsſkreppen og G. minutus iffe forekomme 4 de mig be— 

fjendte norſte Topografier. 
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lers G. minutus blot er en Varietet eller Unge af G. Morhua; thi paa denne 
pasſer Diagnoſen,*) men iffe paa den nordiffe Fiſt, ſom af Nilsſon 

anføres under Benævnelfen G. luscus, og af Fries under Navnet G. 

minutus, og ſom fenere ffal blive beffreven. 

Det ſtaaer endnu tilbage at betragte de Diagnoſer, hvormed i ben 

fenere Tin Wilsfon har troet at kunne adffille Kabliauen fra Tor— 

ſken. Cfter ham er den fidfte noget mere tykmavet, har flere Pletter, 

iſer ban Hovedet (Kabliauen ſtal ſom ofteft være uden Pletter paa Ho— 

vedet), Sidelinien mere bøjet, Halen lige afſkaaren,“*) Overkjaben læn- 

gere, Snuden ſpidſere; endeligen er Underfjæben Fortere end Hovedets 

halve Længde og lig Afftanden fra Snudeſpidſen til Midten af Ojet.***) 

— Men Torffens Tykmavethed afhænger af, om den overhovedet er fed, 

og ifær om den har Maven fyldt med et nyligt nedflugt Bytte eller Bugen ud- 

frændt af Rognfæffene o. f. v.; man træffer ofte nok en ſſunken Torſk og en tyk⸗ 

mavet Kabliau eller Skrej, og dette SFjælnemærfe ſynes ſaaledes iffe at be— 

tyde meget. I Forbindelfe med dette forekommer Sideliniens ftørre eller mindre 

Krumning mig tildeels at ftane, og jeg ſtulde mene, at jo fyldigere Bugen er, 

jo mere krummet vifer Sidelinien fig.4) Hvad Farven angaaer, da har 

jeg feet Sfrejens Hoved bedakket med utallige Pletter. Om Halen 

er lige afſkaaren eller næften lige afſkaaren fyneg i og for fig 

ſelv iffe at være af ſtor Vægt; for Reften har jeg fundet Skrejens 

Hale lige afffaaren, Endeligen ere de relative Maal, Nilsſon troer at 

kunne benytte, iffe Fonftante, og frembyde mange ſmaa Fluktuationer og 

Overgange. ++) 

+) Tripterygius, cirratus, ano in medio corporis, 

**) Hos Kabliauen er den derimod efter hang Mening fun næften 

lige afffaaren (subæqvalis, subbicrenata), Herved fan mær- 

kes, at Narrell afbilder G. Morhua og G. Callarias omtrent 

eens i denne Henſeende, eller endog tildeler ben fidfte en noget 

mere halvmaanedannet Dale end den førfte. 

***) Hos Kabliauen ſtal, efter N., Underkjaben være af Hovedets halve 

Længde og lig Afſtanden fra Snudeſpidſen til Ojets bageſte Rand. 

3) Jovrigt fan det markes, at NXarrell's Afbildning af den engelffe 

Kabliau viſer Sidelinien lige faa meget krummet ſom Bloch's 

Afbildning (tab. 63) af Oſterſoens Torſtk. 

+) Foruden hvad deri fan Henſeende allerede af de nedenanforte Udmaalin— 

ger Fan uddrages, vil jeg endnu ſom et blot Exempel her anføre, at hos 
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Man funde maaffee indvende mig, at ba Wilsfon hverfen angiver 

nogen Synonymi til fin G. Morhua (iffe engang Linnés Navn til- 

føjes) eller nogen Afbildning, ſynes han at have en, fra de af tidligere 

Forfattere beffrevne, forffjællig Form for Øje, en Form, ſom maaffee heller in— 

gen ſenere Jagttager har truffet eller vidft at ffjælne, Denne Indvending 

falder imidlertid bort, naar ber lægges Mærfe til, at Wilsfon opftiller 

Lofodens Sfrej faa at fige ſom Typus for fin G. Morhua. Ved at 

øvervære et Foraarsfiſkeri i Lofoden, hvor jeg dagligt havde Lejlighed til 

at fee Skrejen i Tituſindeviis, og nøje underføgte den med Henſyn til 

Yilsfons Paaſtand, fandt jeg ingen tilftræffelig Grund til at anfee 

ben for en, fra Oſterſoens Torſt forffjællig Art. 

De britiffe Fauniſter, ſom tidligere havde ladet fig nøje med Ga- 

dus Morhua i deres Fortegnelfer, begyndte fra Slutningen af forrige 

Aarhundrede ogſaa at optage Gadus Callarias, ſtjondt, fom Narrell 

bemarker, uden at have gyldig Grund dertil, Narrell tilſtager, at han 

aldrig felv har feet noget Individ af G. Callarias, mener, at det Samme 

er Tilfældet med alle hang britiffe Forgjængere, og indffrænfer fig til at repro— 

bucere Nilsſons Diagnoſe af denne Fiſt. Det er altfaa tydeligt, at 

ingen Befræftelfe for Artens Virkelighed fan hentes fra engelffe Fau— 

nifter, Og paa den ander Side giver Narrell's Beffrivelfe og Af— 

bildning af G. Morhua fletingen Anledning til at antage denne for en forffjæl- 

lig Art fra Torffen paa Norges og Danmarks Kyſter; fan meget mere, ſom 

endøgganffe be ſamme Farvevarieteter af Torſten, ſom hos os bemarkes, ſiges 

at gjentage fig i det engelffe Hav. — Den af Narrell efter Turton 

og Flemming optagne Morhua punctata ſynes efter den meddeelte Be- 

ffrivelfe med temmelig Sifferhed at kunne antages for en Taretorſtk, 

eller, fom man vel i Kjøbenhavn vilde falde det, en Snedkerſteens Torſt; 

bet vil fige, den rødbrune Afart af Torſten, ſom opholder fig paa tem— 

melig lavt Vand nær Land mellem Tangplanter, =) - Cfter Cuvier ſtulle 

en upaatvivlelig Torſk fra Oſterſoen (af 1947 Længde), hvis 

Hoved havde 54” Længde, udgjorde Underkjebens Længde 23“, 

Ufftanden fra Snudefpidfen til Ojehulens bagefte Rand 214”, 

Det førfte af disſe to Maal pasſede altſaa paa Nilsſons Ka— 

bliau, bet ſidſte nærmere pan hans Torſt. 

*) Under ſamme Artifel omtaler Narrell en ved Mundingen af 

Themſen fanget Torſt af et ufædvanligt Udſeende, ſom af nogle 
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Individer af G. Callarias forekomme paa Fiffetorvet i Paris under Be— 

nævnelfen Faux Merlan; men be faa Ord, hvormed han føger at be- 

tegne denne Art, kunne, ſaavidt jeg indſeer, iffe antages for tilftræffe- 

lige til beng Begrundelſe.*) 

Endnu troer jeg at maatte omtale et nyere zoologiſt Vark, hvori 

G. Morhua og G. Callarias afhandles ſom færffilte Arter; da bette 

Vark, der nyder Berommelſe formedelſt dets Grundighed og dets mange 

gøde anatomiſte Fremſtillinger, maaffee ogſaa kunde tillægges nogen 

Vægt med Henfyn til det her drøftede Sporgsmaals Afgjorelſe. Det er 

Brandt's og Ratzeburg's „mediziniſche Zoologie“, jeg figter til, xx) 

Ved nærmere Belysning vifer det fig imidlertid, at Forfatterne iffe i 

bette Punkt fan indrømmes nogen Stemme, De ſynes iffe at have 

feet be paagjeldende Fiſte udenfor Berlins af Torffen have be erholdt 

Exemplarer tilfendte fra Danzig; af Kabliauen maa man flutte (fl. c. 

S. 55), at be fun have feet et ungt Spiritus - Cremplar i Berliner» 

Muſeet. Anatomiſt Underſogelſe afde bløde Dele ffjønneg be iffe at have 

foretaget, ba de førte og ubetydelige anatomiffe Angivelſer ere laante 

andenſteds (af Kuhl.) De meddeelte Diagnofer ere endeligen af en 

ſaadan Beffaffenhed, at nye Stottepunkter for Adſtkillelſen derved ingen— 

lunde vindes; fnarere forøges endog Forvirringen, >x%) 

Fiſkere betragtedes form en Monftrøfitet, af andre fom en egen 

Art. Efter Afbildningen holder jeg den førfte Antagelſe for den 

rigtige, og mener, at denne Form falder fammen med Schone— 

velde's Asellus Nanus, Dwergdorſch, o. f. v. 

+) Hans Diagnoſe lyder ſaaledes: tacheté comme la morue; mais 

d'ordinaire beaucoup plus petit, et à machoire supérieure 

plus longue que l'autre. Men, om endog G. Morhua og G. 

Callarias betragtes ſom beftemt forffjællige Arter, fan det enefte her 

angivne Sfjælnemærfe, Overfjæbens ſtorre Lngde end Un- 

derFjæbens, iffe begrunde Adſtillelſen. Hos alle de Torſk, jeg 

har haft Lejlighed til at underføge fra Elben indtil Hammerfeft, 

eller i en Udftræfning af en Snees Bredegrader, var Overfjæben 

fænger end Underfjæben (enkelte Monftrøfiteter undtagne), ſtjondt 

med endeel Forffjællighed i Graden. 

xx) Med. Zool. II, 46 flgg. 

***) Diagnoferne lyde ſaaledes: 
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De Refultater, jeg troer af det Foregaaende at kunne üddrage, ere: 

1) at der iffe gives nøgen G. Morhua, ſom fvarer til den ſenere linneiſte 

Definition; 2) at G. Morhua og 6. Callarias iffe hidtil af nogen 

Ichthyolog ere adſtilte fra hinanden ved tilftræffelige og paalidelige 

Skjalnemarker, ligeſaalidt anatomiſte ſom zoologiſte *). Og derfor 

forekommer det mig rigtigere at forene, hvad der ikke ſynes at kunne 

adſtilles, end at fortfare med en Sondring, hvig fornemſte Støtte blot 

maa føges i en gjennem Aarhundreder nedarvet zoologiſt Tradition. 

Med Henfyn til den fyftematiffe Navngivning maa jeg endnu be» 

mærke, at Meningerne maaffee ved Foreningen af G. Morhua og G. Callarias 

kunde være deelte om, hvilfet af disſe to Navne der bor beholdes. Jeg tager 

imidlertid ikke i Betenkning at foretrakke det førfte ſom det aldſte, ſom bet, 

ber tilhører Hovedarten (Navnet Callarias er ifær tilegnet Oſterſoes-Formen, 

tildeels ogſaa Ungen af Nordhavs Formen), fom har en fiffer Betydning =) og 

G. Morhua: Snuden ſtump, Munden bred, Skjallene ſmaa, 

ſtive. Halefinnen lige afſtaaren. Længden 37—34". 

G. Callarias : Munden middelmaadig. Paa ben hvælvede Nakke 

en dyb Fure. Sidelinien buet over Bryftfinnen. Halen lige. 

Siderne ſolofarvede eller brunagtige med guulagtigt-oliven— 

grønne øg brune Pletter, Længden 16 til 24”, 

Det er iøjnefaldende, at de angivne SfFjælnemærfer (der ere ud= 

ffrevne af Faber) deels iffe tilfrede nogen Sammenligning, deels 

ere uvæfentlige (til Exempel Storrelſen, Farven, Nakkefuren, hvilken 

ſidſte, naar den vifer fig ufædvanligt tydeligt, blot er et Tegn paa 

Fedme), deels gjælbe begge Arter (ſaaſom den buede Sidelinie og 

Nakkefuren), deels modſige andre Forfatteres Diagnoſer (den lige 

afſtaarne Dalefinne er ſaaledes i Strid med Wilsfon). Det her anførte 

gjælder naturligviis ogfaa for Faber, hvad hang G. Morhua øg Cal- 

larias betræffer; hang G. Nanus er næppe andet end en ung Morhua. 

x) Mere for Fuldſtendigheds Skyld end af nogen anden Grund vil 

jeg tilføje en Definition af Rabliauen, der findes i femte Deel 

af Pontoppidans banffe Atlas (Side 1018, i en „Opſtrift paa 

Fiffe, fom fanges under Thyland“ i Veſterhavet), ſaalydende: 

„Cabelau, Asellus major, er i Alt fom en Torſk, uden at den 

haver en flad Nakke med tvende Gabe eller Huller,” Denne De- 

finition fynes original; i alt Fald er dens Kilde mig ubekjendt. 

x%) Hvilfen Fiff man i Oldtiden har betegnet med Navnet xaddagras, 
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fin Rod i nogle af de Landes Sprog, ved hvis Kyfter Fiſten forekom— 

mer, %) At Slægten altſaa iffe Fan betegnes med Navnet Morhua, bli- 

ver en Selvfolge. Men jeg finder det ogſaa overeensſtemmende ſaavel 

med be almindelige Regler for Navngivningen fom med Billighed, ved 

den Sonderlemmelſe af linneiſte Slægter, Videnſtabens Fremffridt for— 

brer, at lade cen af de nye Grupper (og helſt naturligviis den meſt ty- 

piſte) beholde bet linneiffe Navn, Derfor bevares her Navnet Gadus 

for den førfte Slægtsgruppe af den omfangsrige Familie, ſom Linné 

betegnede med bette Navn, 

Torſk, den hos os, ligeſom 1 Sverrig, paa Island, Færøerne 

og tildeels i Norge, almindelige Benævnelfe paa nærværende Fiſt, 

er gammel nordiff, Efter Farven ffjælne vore Fiffere mellem den 

graa Torſt, den gule Torſt 0. f. v., og efter Størrelfen benævne 

de den Torſk uden videre Tillæg og Smaatorſkz; den fidfte fal- 

ber man nogle Steder paa Iydlands Veſtkyſt Hugtorſk, andre Ste- 

ber Praggetorſk (Pontoppidan) 9. f.v. Kabliau, en hollandft 

Benævnelfe for den ſtore TorfÉ, høres fun fjældent af vore Fiſtere.*) 

logos o. ſ. v. er uſikkert; ſikkert er fun, at det ingenlunde er 

den ſamme, ſom Linné tillagde dette Navn. 

x) Efter at have angivet Morhue ſom franſtk Trivialbenævnelſe og 

Morhuel ſom engelſk, ſoger Gesner at godtgjøre dette Navns 

germaniffe Oprindelſe (de Aqvatilibus, pag. 110). Ifolge ham 

ffal det betybe Zavugle (Meruwel — ——— en Paaſtand, 

jeg dog ikke vil gjore til min. 

xx) Schonevelde angiver vel Kablag ſom danſt Benævnelfe for 

Tørffen, men dog ſynes dette Ord iffe at funne forfølges meget 

langt tilbage i Tiden hos os. J Danffe Magazin anføres mellem 

Bryllupsomkoſtningerne ved et fornemt Bryllup i Slutningen af 

det femtende Aarhundrede ,, VIII Wordher Kabelaw“. Blandt mine 

Optegnelfer finder jeg ingen ældre nordiff Hiemmel for detteOrd. Dog 

fees tilftræffeligt allerede heraf, hvor ugrundet det er, at Forſter (Ge— 

ſchichte der Entdeckungen und Schiffarten im Norden, S. 311) føger Op- 

rindelſen til Ordet i Johan Cabot's Rejſe til Ny⸗Foundland 

(1497), hvilfet Land af Cabot kaldtes Baccalaa, hvoraf Rab: 

beljau, efter F. Paaſtand, ſtulde være opſtaaet. 

Benævnel-= 
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3 Norgetræffes adſtillige, hos os ufjendte, Benævnelfer: S fr ej ") 

for den ſtore Torſt, fom fanges om Foraaret; Kropung og 

Grundung for Smaatorffen; Taretorſk*9 for den røde 

Smaatorff, ſom fever mellem Tarer (Tangarter). Benæv- 

nelfen Titlinger”), fom ſtundom høres, er hentet fra det 

Oldnordiſke, og betegner Smaatorſk. Schonevelde for- 
tæller (Side 48), at Smaatorſt ved Indlobet til Elben kald— 

tes Geyken, paa Helgoland Gatken, og at Beftfriferne til 

hans Tid faldte fmaa Hvidlinger, fom vare mindre end et 

Spand, Gadden. Det var mig vverraffende, at gjenfinde 

Sporet af denne Benævnelfe i Finmarken: jeg hørte næmlig 

Fiffere i Tromfø betegne ſmaa Torſt med BenævnelfenGedder.t) 

Beffrivelfe. Denne Fiſts langſtrakte, noget ſammentrykkede, teendannede 

Form er faa almindeligt bekjendt, at det vil være overflødigt 

at omtale den udforligere. j 

Farven paa Ryg og Sider gaaer igjennem mange Af- 

ffygninger over fra et lyft Solvgraat eller Blyantsgraat næften 

til bet Begforte. Man ſynes at kunne ffrælne ligeſom to Over: 

. gangsræffer, den ene gjennem det Guulgrønne og morkt Oli—⸗ 

vengronne, den anden gjennem brunligt Rødt og Morkebrunt. 

En utallig Mængde uregelmæsfige Pletter af en guul Metal: 

farve ere udftrøede over Grundfarven; jo lyſere Grundfarven 

er, jo tydeligere pleje disſe Pletter at vife fig. Bugens Farve 

er hvidagtig, tildeels i det Guulagtige. 

Efter denne almindelige Angivelſe af Farven og dens Af— 

*) Det islandſte Skrejd betyder Stokfiſk. 

xx) Nilsſon anvender i fin Prodromus bette, ligeſom flere norſte 

Navne, urigtigt. 

ask) Af Det islandſte Thorſkr er Formindſtelſesordet Thyrſklingr 

dannet, hvilfet er gaaet over til det blødere Tislinger og Tits 

linger. 

i) Nogle flere Trivialbenævnelfer omtales nedenfor (Side 26) under 

Artiklen Afarter. 
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verlinger, giver jeg en individuel Beffrivelfe af Farven hos 

Lofodens Skrej, faaledes fom jeg iagttog den i Februar 41839. 

Farven var paa Ryg og Sider lyſegraa med nøgen Me— 

talglands (ſolvgraa, tildeels 1 det Staalgraa) og bedæffet med 

en utallig Mængde temmelig ſmaa, uregelmæsfige, mere eller 

mindre rent mæsfingfarvede Pletter; længere nede mod Bugen 

vare Siderne i en liden Stræfning af en renere og lyſere Solv— 

farve uden Pletter; Bugen af en ſmuk, reen og hvid Email 

farve; Panden og Hovedets Sider af famme Farve ſom 

Kroppen (dog lidt mørfere), og ligeſom denne overſtroede med 

utallige Pletter (Pandens Pletter ere de mindſte, derimod de 

nederſte paa Kroppens Sider de flørfte); Øjets Pupille ſort— 

blaa, Hornhuden følvfarvet, mere eller mindre bedæffet med et 

broncefarvet Overtræk; Sidelinien ſolvfarvet; Halefinnen og 

Rygfinnerne af Ryggens Farve og ligeſom denne plettede; 

Bryſt- og Bugfinnerne lyſere, uden Pletter og med en frærk 

Indblanding af Kjodfarve; forſte Gadborfinne af hvid Email 

farve, Tet overlobet med Roſenrodt; anden Gadborfinne mør: 

fere, ſterkt kjodfarvet. Hele Legemet ffygges forøvrigt af en 

utallig Mængde meget ſmaa, forte Priffer. 

Udmaalinger. 

Totallængde A 34”; B 293“3 C 154”; D 1347; E 284“. =) 

ſtorſte Højde (over Bryſtfinnen under førfte Rygfinne) A?“; B 52”; 

DN > gt SET D KS 3 & 

Højde over Nakken A 675 B 573 C 257; D 29773 E 4177, 

Højde foran Halefin. Rød A 147; B 41175 C93; D 84/75 E 11, 

ftørfte Omfreds A 19”; B 137; €C 847; D 657; E 14”, 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjællelaagetg bagefte Rand A 9”; 
B 72: € Ål"! : D — E 73.“ 

) Det fan markes, at af de fem Individer, hvis Maal her angives, 

ere A og B fangede i Loſoden (SFvej), C og D i Oreſundet 

(Smaatorft), E tæt ved Bergen. 
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Ufftand fra Snudeſpidſen til forrefte Neſebor A 25475; B 22"; 
G 113 D 113 E 12, 

ſtorſte Gjennemſnit af for. Neſeb. A 1377; B 1775 C 4775 D 2, 

Afſt. mellem forr. og bag. Neſeb. A 27; B1377; 017753 D 1”, 

ftørfte Gjennemfnit af bag. Neſeb. A 13“3; BIJ3; C 1775 DII. 

Ufftand fra bageſte Næfebor til Ojehulens forrefte Rand A 1”; 

BO! GADE 444 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojets forrefte Rand A 317; B 25"; 

GAV S DENS EAR US 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets bagefte Rand 4 Als BAY: 

BELT OL ERR ÆDE 

det opſpilede Gabs Hojde A.33”7; B 3175 C 217; D 22"; E 4", 

bet opſpilede Gabs Brede A 317; B 37; C 117; D 18“3 E 2”, 

Mellemfjæbebenenes Længde A,237; B253; C13'73 D 1373 22, 

Underkjebens Længde A 447; B 3375 C 257; D 22/75 E 37”, 

Hagetraadens Længde A 17; B 117; C 775 D 7375 E 1, 

Øjets Længdegjennemfnit A 16"; B 14775 C937; D 94"; ER”, 

Ojets Hojdegjennemſnit A 1475 B 134753 C 9377; D9"”5 E 2'”, 

Pandens Brede mell, Øjnene A 2577; B 21/75 C1753 D103'75 5137”, 

Afſtanden fra Ojets nederſte Rand til Hovedets Underflade A 273 
B 24/1; Cc 13”; D 113; E 144, 

Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte Rand 

BRKEET Ea] DE STEN 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe A 10”; 
B —— Ci ASUS D ASUS 8841, 

forſte Rygf. Længdeftræfn. Å ÅR fag B AN! s C 2433 D 2478; E US 

Den oprejfte forſte Rygf. Hojde A 30, B B373C147;D 1847; E 22/7, 

Afſt. mel. førfte og anden Rygf. A 475 B475 C473 D4177S 4, 

anden Rygf. Lengdeſtrakn. 47“; B55”; C317;3 D 32/73 E 51”, 

den oprejfte and. Rygf. Hojde A 23"; B 914; Cc * D — 1 820 NEL 

Afſt. mell. anden og tredie Rygf.A 273 B 1073 C33 D53'75 E1'”, 

tredie Rygf. Lengdeſtrekn. A 43"; B AEG DEDE ES EAN, 

den oprejfte tredie Rygf. Hojde A 237; B2173 C133 DI3E2“. 

tredie Rygf. Afft. fra Halef. Rob A 1375; BI33; C7773 D675 11, 

BryftfinnernesLængde A 4 1%"; B 4"; C 25/7; D 223 EB. 

Bryſtf. Brede ved Roden A 13475 BI3“3 C 7773 D 673 E1W”, 

Bugf. Afſt. fra Snudeſp. A 107; B 7473 C 4475 D 3875 ET” 
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Bugfinnernes Længde A 32375 B 3157 0 25/7; D 22/75 E 33/4, 

Bugf. Brede ved Roden A 777; B 54/75 C 3175 D 31/7, E 4/7, 

Ufftanden fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand A 1717; 

BREDDE 1270 

Gadborets Længdegjennemfnit A 3/7; B 21/75 ( 3/75 D 11, 

førfte Gadborf. Længdeftræfn, A6“; B517; C257;D 2477 E — 

ben oprejſte forſte Gadborfinnes Hojde A 23“; B 2475 0 115 
13% E WLG 

Aſfſtanden mellem førfte og anden Gadborſinne A3 B36 
2 D STENE E 12, 

—— Gabborf Lengdeſtt . 3B333023 D 414, 

ben oprejſte anden Gadborfinnes Højde A 227; B 217; 0 153 
D 12/7; E 2, 

Gadborf. Afft. fra Halef. Rod A 1175 B 1375 09793 D795 E177, 

Halefinnens Længde fra Roden til Spidfen paa Siderne A 51”; 
B 2/15 Cc ES D ———— E 5. 

Halef. Længde i Midten A 217; B 217; C414/7; DIB3 E 21, 

Hovedet, hvis Længde indeholdes omtrent 4 Gange i 

Totallengden, varierer temmelig meget med Henfyn til Snu- 

dens Spidshed og Dverfjæbens Fremragen over Underfjæben. 

Længden af Snuden eller den Deel af Hovedet, ſom ligger 

foran Øjet, tiltager med Alderen; thi, medens hos et ganffe 

ungt Individ af et Par Tommers Længde Afftanden fra Snude- 

fpidfen til Øjet omtrent er flig med Øjets Diameter, er den 

famme Afftand hos et ſtort Individ omtrent 21 Gange ftørre end 

Øjets Gjennemſnit. Hovedet er temmelig fladt ſaavel oven— 

paa fom paa Siderne, og fan i Form ſammenlignes med 

en noget ſtump Kile. Panden ſtiger fun lidt ned, hvor: 

imod Underfjæbens Opſtigen er endeel ftærfere. Mellem 

Øjnene er Panden flad og tillige bred; dog maa, hvad 

Det fidfte Forhold angaaer, markes, at det tiltager med Alde— 

ven, hvilfet ved Sammenligning af de anførte Udmaalinger vil 

blive fydeligt. Gabet er temmelig flort, opſpilet af elliptiſt 

Form med ſtorre Højde end Brede; fremffydeligt er det flet 
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iffe, da Mellemfjæbebenene næften favne opſtigende Apofyſe. 

Læberne ere hudagtige; bereg Rand indvendigt bedæffet 

med en Mængde fmaa vorteagtige Legemer eller Papiller. 

Tænderne ftemme alle overeeng i Form: de ere ſpidſe og 
noget tilbagekrummede eller krogdannede; derimod vife de For: 

ffjæl i Storrelfe. Paa Mellemfjæbebenene iagttages en ydre 

Ræffe af ſtorre Tender (omtrent tolv til femten paa hvert 

Meffemfjæbebeen) og bag denne flere tætftillede Ræffer af min— 

dre Tænder, der danne en Karte. J Underfræben findes fun 

to Ræffer Tænder; den ydre Rakke beftaaer af mindre Tænder, 

den bagefte af ftørre, og disſe fidfte tiltage 1 Størrelfe fra Mid— 

ten mod Siderne (hvorimod Forholdet er omvendt, hvad Mellem 

fjæbebenenes ſtorre Tandræffe angaaer). Tænderne paa Ploug 

ffjærbenet danne et ſmalt, under en ret Binfel bøjet, Baand, og 

udgjøre to eller tildeels vel endøg tre Rekker. Svalgbe— 

nenes Tænder ere ſtore, ftærfe og i temmelig betydeligt 

Antal. Mundhulens Farve er hvid, i det Roſenrode (eller 

blegt fjødfarvet); Ganefegl fees intet Spor til. Tungen 

ligger temmelig langt tilbage, er hvid af Farve, bred, i En— 

den ſtumpt afrundet, med glat, lidt konvex Overflade. Næfe 

borerne ere temmelig ſmaa, have en ffraa Stilling og en 

oval eller elliptiſt Form; de forrefte, ſom ere anbragte i Pan— 

defladen, og forſynede med en, fra deres bagefte Rand udgåa- 

ende, i Enden ſtumpt tilfpidfet og temmelig ſtor Hudlap, ftaae 

Legemets Middellinie meget nærmere end de bagefte; disfe vife 

ingen Spor af Hududvidelfe paa deres bagefte Vand. Oj— 

nene, fom ere af middelmaadig Størrelfe, og hvis Form er 

temmelig fredsrund, have den øverfte Mand i Pandefladen, og 

ere altfaa højtliggende. Pupillens Gjennemſnit udgjor om— 

trent Halvdelen af Øjets Gjennemſnit. Længden af Under— 

fjæben ſynes noget afverlende i Forhold til Hovedets Længde. 

Hver af dens Grene vifer paa Underfladen en Længderæffe af 

runde Punkter (fer eller fyv), der fortfætte fig 1 en krum Li— 
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nie vp langs Forgjcllelaagets bagefte Rand; disſe Punkter an— 

tyde Udføringsgange "for Slimkirtler. Den bag Foreningspunk— 

tet af Underfjæbens fø Grene anbragte Hagetraad er tem— 

melig lang, borſteformigt tilfpidfet, noget bolgeagtigt bugtet. 

Gjælleaabningerne vidt kloftede (omtrent i lige Linie med 

Midten af Øjet eller med Overfjæbebenenes bageſte Rand). 

Gialleſtraalerne ſabeldannede, ſtarke. 

Legemets Form bag Hovedet fremſtiller en langſtrakt, no— 

get ſammentrykt Kegle, hvis Spidſe vender bagud. Ryggen 

og Bugen ere fladt afrundede. Bugen er iøvrigt mere eller 

mindre tyk og fremſtaaende, hvilfet afhænger af Kjon og andre, 

allerede ovenfor (S. 7) antydede Forhold. Derefter bliver den hele 

Habitus temmelig forandret, faa at Fiffen faaer et mere fort 

og plumpt eller langſtrakt og ſlankt Udſeende, og den ftørfte 

Højde falder fnart noget længer fremme mod Roden af Bryſt— 

finnerne, fnart noget mere tilbage mød deres Spidſe. Og— 

faa feer Hovedet, ſom Folge deraf, .ftørre eller mindre 

ud i Forhold til Kroppen. Forſte Rygfinne, fom bes 

gynder lidt bag Bryftfinnernes Rod, har Form af en ret- 

vinflet Triangel, hvis rette Binfel vender bag og ned; dens 

tredie til femte Straale ere de Tængfte, dog ikke dobbelt faa 

fange ſom forſte; bagtil aftage Straalerne meget betydeligt 4 

Længde; den fidfte og korteſte indeholdes ſaaledes en halv Snees 
Gange i Længden af fjerde og femte Straale. Straalerne ere 

anbragte i temmelig lige Afftand fra hverandre, og ere kun li— 

det forgrenede (de to førfte og to fidfte endog flet ikke). Straa— 
lernes forbindende Hud er glat og, ſtjondt gjennemfigtig, tem— 

melig tyk og ſterk. Anden Rygfinne, hvis Afftand fra 

førfie Rygfinne fun er ubetydelig, og ſom tager fin Begyndelfe 

ganffe lidt foran Gadborets forrefte Rand, fremſtiller omtrent 

en uligebenet Triangel, hvis Topvinfel er noget afſtumpet; 

Dens førfte Straale er ikke meget kortere end anden, og denne 

fun ganffe Midt kortere end tredie; tredie og fjerde Straale ere 
Danmarks Siffe, IL. 9 
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be læengſte, ben ſidſte Straale meget fort og tynd. Med Hen— 

fyn til Beffaffenheden af Straaler og Bindehud gjælder, hvad 

om førfte Nygfinne er bemærket, Skillerummet mellem anden 

og tredie Rygfinne er noget ſtorre end mellem førfte og anden. 

Tredie Rygfinne har Form af en næften retvinklet Trian- 

gel, hvis nederfte Linie er den lengſte; forſte Straale er meget 

fortere end anden; tredie og fjerde Straale ere de langſte, 

mere end dobbelt faa lange ſom forſte; ſidſte Straale den før- 

tefte. Afſtanden mellem tredie Rygfinne og Halefinnens Rod 

er fun ubetydelig, ffjøndt den dog overgager Afſtanden mellem 

førfte og anden Rygfinne lidt. Forſte Gadborfinne lig 

ner i Form og Beffaffenhed anden Rygfinne; døg er den i Re— 

gelen noget fortere, højere og begynder længer tilbage, Dens 

førfte Straale er fun omtrent halvt faa fang ſom anden, denne 

meget kortere end tredie, femte til fyvende de længfte; de føl- 

gende aftage ſterkt, og den ſidſte bliver altfaa meget ført. Af— 

ſtanden mellem førfte og anden Gadborfinne meget ringe. 

Anden Gadborfinne er anbragt lige under tredie Rygfinne 

(Dens Begyndelſe dog lidt længer tilbage), og ligner denne. 

Hos disſe Finner ere, ligeſom hos Rygfinnerne, de forſte og, ſom det 

ſynes, ogſaa de ſidſte Straaler enkelte, de i Midten noget deelte, dog 

fun i ringe Grad. Bryſtfinnerne ere meget ſmaa, da de altid 

indeholdes mere end fyv Gange i Totallængden; af Form ere 

De noget fangftrafte og afrundede; deres Brede ved Roden in— 

deholdes henimod fire Gange i deres Længde; deres førfte Straale 

udgjør 3 eller & af anden Straales Længde, og denne er lidt 

fortere end fredie, fjerde og femte Straale, ſom ere de langſte; 

finfte meget fort; et Par af de førfte og ſidſte Straaler 

enfelte, de andre førgrenede. J Bugfinnerne, fom fun 

ſidde lidet foran Bryftfinnerne, og hvis anden Straale ſom en 

Traad rager langt ud over de øvrige, ere de to førfte Straa— 

fer enfelte, de fire ſidſte deelte; den ſidſte den fortefte, næppe 

halvt faa lang fom den førfte, hvilfen overgager den tredie lidt 
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i Længde. Gadboret er anbragt omtrent i Midten af To— 

tallængden, dog, fom det fynes, med Midt Afverling, faa at dets 

forrefte Rand fnart falder lidt foran, ſnart Midt bagved Total: 

længdens Middelpunkt; ſtundom finder man det derfor under 

anden Rygfinnes fjerde til fjette Straale, ſtundom ved Begyn— 

delfen af anden Rygfinne eller ubetydeligt foran denne. Det 

er temmelig ftort, af fredsrund Form. Halefinnen gaaer 

meget langt op paa Sidernea f Haln, og er i Enden lige 

afſkaaren. Den Deel af Halen, ſom paa Siderne indefluttes af 

Halefinnen, har omtrent Form af et Landſejern, og er af lige Længde 

med Halefinnen 1 Midten. Sidelinien er temmelig flærft 

bøjet over Bryſtfinnerne, eller løber nær Ryggen og parallelt 

med denne indtil omtrent anden Rygfinnes Begyndelfe, ffraaner 

derpaa ned, indtil den er kommen forbi Midten af denne Finne, 

og føortfætter endeligen fit Lob i lige Linie til Enden af Halen 

i omtrent lige Afſtand fra Ryg- og Buglinien. Den hvide 

Stribe, fom betegner Sidelinien, vifer fig bredere i denne fidfte 

Stræfning, indtil den mod Halefinnen afbrydes, og bliver 

utydelig. 

Torffens SFjæl>) ere ſmaa (de flørfte hos det ſtorſte ud- 
maalte Individ omtrent 21” fange og 117” høje), >) tynde, 

for ſtorſte Delen af oval eller elliptiſt Form, dannede af en 

Mængde foncentriffe Ringe (jeg talte henimod 60 faadanne 

Ringe paa et Sfjæl), der vverffjæres af en ſtor Mængde ud- 

ſtraalende Striber (mellem 80 og 90) ***) af en bølgeformig 

*) Ved en opmarkſom Sammenligning har jeg fundet Skjallene hos 

Lofodens og Oſterſoens Torſk ganffe overeensſtemmende med Und— 

tagelſe af Størrelfen, og hvad dermed ſtaaer i Forbindelſe. 

**) Hos et Individ paa 15” vare de ftørfte Skjel omtrent 137” Tange 

og 1“ høje; hos et paa 5” holdt de omtrent %"" i Længde og 

7 1 Højde, 

*x*x) Det opgivne Antal Ringe og Straaler gjælder Fun be ſtorſte In— 

divider; det voxer næmlig efter Individernes Alder og Størrelfe. 

Saaledes iagttog eg hos et Individ paa 5” Fun femten eller fer» 
2* 
== 
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og noget uregelmæsfig Beffaffenhed. De foncentriffe Ringe 

vife fig under Mikroſkopet ſom Snore af en noget mørfere Farve, 

og fang, idet de vverffjæres af Striberne, nogen Lighed med 

Perlebaand. Mellem hver to Striber og to "Ringe dannes en 

lille, lyſere, fiirkantet Plade; Antallet af ſaadanne Plader paa et 

ftort SFjæl maa beløbe fig til mere end 4000. Da Skjallene ere faa 

fmaa, bliver følgeligen deres Antal betydeligt, men feg er ikke iſtand 

til at beſtemme Ræffernes Tal nøjagtigt; faameget er fiffert, 

at Antallet forreft fra Rygfinnen til Sidelinien overſtiger tyve, 

og fra Rygfinnen til Bugen tredfindstyve. Paa Siderne af 

Hovedet findes Sjæl indtil Djnenes bagefte Rand og paa Ho— 

vedets Overflade indtil deres forreſte Rand; Underfladen ſav— 

ner derimod Sfjæl. 

Er SØN Bughulen er flor (dens Længde omtrent lig med Ho— 
vedets Længde eller med 4 af Totallængden), og ftræffer fig et 

femmelig langt Styffe bag Gadboret hen over den førfte Gad— 

borfinne.  Bughinden er fort, eller egentligen perlemoderfar— 

vet med et fort Overtrek. Leveren, fom ligger under og paa 

Siderne af Maven, er meget ſtor (den ftræffer fig gjennem næ- 

ften hele Bughulen, og dens venfire Lap naaer endog forbi Gad— 

boret), ſtjondt dens Storrelſe, efler rettere dens Fylde, ligeſom 

ogſaa dens Farve *), afverle meget efter Aarstiden og Dyrets 

Dermed i Forbindelfe ſtaagende Fedme. Den er fortil afrundet, 

underneden nogen hvælvet eller fonver, og beftaaer gjerne af 

ten foncentriffe Ringe og toogtyve eller trevgtyve Straaler paa de 

ſtorſte SFjæl, 

*) Farven er hvid i det Guulagtige, naar Dyret er fedt; derimod rod— 

guul eller rødbrun, naar det modfatte Forhold finder Sted, Af— 

vexlingen i Leverens Fylde til forffjællige Tider af Aaret, og ligeledes 

i forffjællige Aar, er noget, ſom de nordlandſke Ziffere, for hvem Le— 

veren er af flor Bigtighed til Tranberedning, meget agte paa. Der— 

for er det, at be mod Fifferitiden, naar de begynde at fange enfelte 

Fiſt, ikke kunne ile nof med „at ſtikke dem op (9: vyffjære dem), for 

at fee, om der ev Lever i Sem.” 
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tre Flige, af hvilfe den mellemſte er fort og bred; den højre 

af de to Sideflige er meget kortere end den venfire; begge ere 

treſidede eller prismatiffe; ſtundom deler den venſtre fig i to 

mindre Flige. Galdeblæren er af Middelftørrelfe (hos et 

Individ paa tre Fod omtrent af Størrelfe fom en almindelig Val: 

nød), æg= eller ſekdannet, med en lang, ſmal Udforingsgang, 

der gaaer ind 1 Tyndtarmen tæt bag ved Blindtarmene og næ- 

ften mellem dem, Syiferøret er vidt, fun ved en ringe Ind— 

fnøring adfflt fra Maven. Denne fun middelmaadigt flor 

(dens Længde er omtrent lig med Bughulens halve Længde), 

meget tykhudet, ſkarpt afdeelt i en ftørre Kardiakal-Deel og en 

mindre Portnerdeel; den førfte er rettet lige bagud, har lang— 

ftraft Sæfform, dog i Enden Midt tilſpidſet, og viſer indvendigt 

et Duſin bolgeformige Lengdefolder. Portnerdelen udgaaer fra 

Kardiakaldelen lidt foran dens Spidſe, og er rettet fremad under 

en ſpids Vinkel. 

De meget talrige men forte Blindtarme, ſom omgive 

Portneren, ere deelte i fem eller fer ſtorre Knipper, der atter 

forgrene fig + mindre Knipper. Jeg har talt 207 Blindtarme, 

alle tæt forenede ved Ceflevæv. Formen af dem er cylin- 

driſt, i Enden afrundet. Bag Blindtarmene løber Tarmen 

i lige Retning til Gadboret, eller endog lidt forbi. dette, 

bøjer fig derpaa, og gaaer igjen op til Portneren, hvor den at— 

ter gjør en Bøjning for at begive fig til Gadboret; Tarmen 

beftaaer altfan af tre paralleltlobende, næften lige ſtore, Stykker 

og to Bøjninger; den er næften af eens Vidde, indtil en 

lille Stræfning fra Gadboret, hvor dens Dimenſion for- 

øges noget, Længden af den udftrafte Tarmekanal fra Portne— 

ren til Gadboret beløber fig omtrent til 2 af Dyrets Total: 

længde eller lidt mere. Milten, fom ligger lige ovenover 

Mavens bagefte Deel, er temmelig flor, langſtrakt, trefidet- 

prismatiſt, i Enden noget afrundet, af morkt-rodbrun Farve. 

Dens Længde udgjør omtrent 1 af Bughulens Længde, og dens 
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Brede indeholdes omtrent tre Gange i dens Længde. Kjøns 

delene beftaae hos Hannerne i et Par lange, baandformige 

Legemer, der efterhaanden tiltage noget 1 Brede forfra bagtil, 

og hvis frie Rand er lagt i mangfoldige uregelmæsfige Folder 

eller ligeſom kruſet.) Mod Enden udbrede disfe Legemer fig, 

eller danne et Par fmaa Bilegemer, der ligne de ſtorre i Form. 

Farven af Teftiflerne er 1 Forplantningstiden et ſmukt Malke— 

hvidt. Hunnernes Rognſokke, hvis Størrelfe under Legeti- 

Den er overmaade betydelig, danne tilſammen cen Sæf, ſom for— 

til er kloftet to afrundede Flige eller Horn, og ſaaledes ikke 

ilde foarer til den Benævnelfe, man i det daglige Liv giver 

den.**) Farven er orangerod.***) — Urinblaren beſtaaer 

af tre Horn, der alle have Sakform; men af hvilfe det mid— 

terfte eller den egentlige Urinblære er det leengſte, hvorimod 

Sidehornene, ſom udfpringe langt nede mod Udføringsgangen, 

idetmindſte fynes at have ligeſaa ſtor Vidde ſom det midterſte. 

Aabningerne for Generationsorganerne og Urinblæren fremtræde 

udvendigt i Form af en Mille, runs Papille. — Svømme: 

blæren har en betydelig Længde, da den i begge Ender naaer 

ud vover Bughulen (fortil ftræffer fig ind under Syiferøret, 

*) Derfor benævner man hos os i daglig Tale Teftiflerne hos denne 

Fiſt Krollerne, og i det ſydlige Norge Kruſet. J Nordlandene 

og Finmarken har jeg derimod hørt bem kaldes „Torſkens Iſel“ 

(et Ord, ſom ogſaa er optaget i Zallagers norſke Ordſamling, 

dog uden Angivelſe af dets Etymologi eller oprindelige Betydning). 

*5) Som bekjendt falder man dem „Torſkens Buyer”. 

***) Efter Faber's, dog Fun pan Andres Beretning grundede, Angivelſe 

ffulle ved Island Hermafroditer ſtundom forekomme, hoilke endog 

i det Adre kunne kjendes paa en dobbelt Hagetraad. Ligeledes 

omtales Hermafroditer af denne Fiſt paa de norſte Kyſter. J Fin— 

marken fortalte en Mand, um hvis Troværdighed jeg ikke har 

Grund til at tvivle, at han havde feet en ſaadan, hos hvilfen 

Rognſakken var af ſadvanlig Form, men af ringe Størrelfe i Sam— 

menligning med Teftiflerne, Dobbelt Skjaggetraad omtalte han iffe, 
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bagtil fortfættes et Stykke ind i den Kanal, der dannes af 

Halehvirvlernes nedſtigende Tørneforlængelfer); af Form er den 

langſtrakt, ſmal, fortil bredeft, bagtil tilfpidfet; langs Siderne 

er den fæftet faa faft til Bughvirvlernes Tværforlængelfer, at 

den iffe let uden Sonderrivelſe fan adffilles fra disſe. Dens 
førrefte Rand er lidt halvmaaneformigt indbojet, og fra hvert 

af dens forrefte Hjørner udgaaer en fang, fynd, fnordannet 

Forlæengelſe fremad mod Hjerneffallen, under flere Bugtninger 

og Sammenbojninger. Medens Blærens nederſte Bæg er me- 

get tyk og ſterk, er den overſte derimod færdeles tynd. En ſtor, 

rødbrun, oval Kirtel ligger forreft i Blæren, udbredt paa dens 

nederfte Væg. — Nyrerne begynde paa fædvanlig Maade 

nær bag Hjerneffallen under Nygraden, ere fortil bredeft, løbe 

i Form af fo Snore en Stræfning langs Siderne af Ryg— 

hvirvelftøtten, forene fig derpaa fil een Masſe, og træde ind i 

den af Halehvirvlernes nedre Torneforlængelfer dannede Kanal. 

Hovedets Knogler ere, i Almindelighed talt, af en løs og 
tynd Bygning. Mellemfjæbebenene have fun omtrent 2 

af DOverfjæbebenenes Længde, ere foroven meget tyffe og plumpe, 

mod Enden aareformigt udvidede paa den bagefte Hand; deres 

mod Panden opſtigende Apofyſe meget fort, af ſtorre Brede 

end Længde, Overkjabebenene ere forholdsviis af meget 

ſpedere Bygning end Mellemfjæbebenene, men ligeledes i En— 

den aareformigt udvidede, Sibenet i Enden bredt afſtum— 

pet og lidt udhulet. Hjerneſkallen ovenpaa meget flad. De 

forrefte og bageſte Pandebeen fmaa, det mellemfte 

eller egentlige Pandebeen meget ftort, af en noget trian- 

gulær, med Toppunktet fremadvendt, Form, forfynet med to, 

ffraatudadliggende og derfor lave Sidekjole, hvilfe i omtrent 

Den forſte Halvdeel af Pandebenets Længde næften ere paral- 

fele, men derpaa divergere ftærft, og fortfætte fig paa ossa ma- 

stoidea. Pandefladens Middelkjol begynder førft at hæve 

fig fra Midten af Pandebenets Længde, er temmelig lav, fort: 

Beenbyg⸗ 
ning. 
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fætter ſig paa Interparietalbenet, og forlænges bagtil under 

Triangelform langt ud over Hjerneſkallens bagefte Flade, henimod 

Den førfte Ryghvirvels øvre Torneforlengelſe. Plougſkjcr— 

benet har Form af en Pileſpids. Næfebenene have en tem- 

melig betydelig Størrelfe, ifær de nederſte. Af Under-Ojebe— 

nene, fom, fer eller fyv 1 Tallet, ganffe lukke Djehulen forneden, 

vvergaaer det forrefte de følgende betydeligt i Størrelfe, For: 

glællelaaget er det ftørfte af Gjallelaagsſtykkerne, af uregel— 

mæsfig Halvmaaneform, ligeſom ved en tilbageliggende Kjol 

deelt i en forreſte og bagefte Halvdeel. Det egentlige 

Gjællelaagsftyffe er forneden meget bredere end foroven, 

men tillige dybt udffaaret næften i Gaffelform. Undergjæl 

lelaaget overgaaer det egentlige Gjællelaag 1 Størrelfe, og 

har en langſtrakt, næften oval Form, fortil bredere end bagtil. 

Mellemgjællelaaget er omtrent af lige Længde med Under- 

gjællelaaget, men meget fmallere: dets ſtorſte Brede indeholdes 

omtrent fire Gange i dets Længde. 

Overſkulderbladet er meget dybt kløftet 1 to Grene; 

eller med andre Ord, dets to Grene ere faa flore, at Grund: 

delen, fra hvilfen de udgaae, i Sammenligning med dem fun 

er ubetydelig. Skulderbladet langſtrakt, ſmalt, ſam— 

mentrykket, forneden lidt tilfpidfet; den ravnenæbdannede 

Forlængelſe beftaaer fun af en eneſte, noget lang, tynd 

og tilſpidſet Knogle. Ogſaa Overarmen har en meget be— 

tydelig Længde. Albuebenet ev temmelig ſtort, men meget 

fyndt. Straalebenet gjennembores iffe af noget Hul, 

men dets forrefte Rand er dybt udffaaren i Halvmaaneform, og 

der dannes ſaaledes en ſtor, rund Aabning mellem det og en 

opftigende Green af Albuebenet. Bæffenbenene ere tynde, 

meget forte men brede, paa den indre Rand fortil udffaarne, 

faa at der bliver et aabent Rum mellem dem. Hoiroler— 

nes Antal har jeg fundet af være 53, af hvilfe 18 tilhøre 

Bugen, 35 Halen, Paa de fem førfte Bughvirvler ere Tvær: 
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førfængelferne næften rudimentære; paa de følgende derimod 

fuldſteendigt udviklede, af bred, fladtryffet, mod Enden tilſpidſet 

Form og ſtœerk Bygning; paa fjette, fyvende og ottende Hvir— 

vel ere de rettede næften horisontalt mod Siderne, paa de vy- 

rige krummede mere efler mindre ned. Ribbenene ere dob— 

belte. De tolv ſidſte Halehvirvler tjene til Underſtottelſe 

for Halefinnens Straaler. 

Saavel med Henfyn til Form fom med Henfyn til Farve 

fan man adffille flere Torſteafarter. Jarrell*) mener paa 

Storbritaniens Kyſter at kunne ffjælne to tydeligt betegnede 

Afarter af Kabliauen: „een med ſpids, foran Øjet forlænget, 

Snude, og Kroppen af meget morkebrun Farve, hvilfen fædvan- 

ligt kaldes Doggers Banks Kabliauen; den anden har 

rund og ſtump Snude, fort og bred foran Øjnene, Kroppen af 

en lys guulagtig, affegrøn Farve, og faldes ofte den ſkotſke 

Kabliau.“ Den fidfte ffal efter Jarrell forekomme mere 

nordligt end den førfte. Ogſaa paa de ffandinaviffe Kyfter træffes 

tilfvarende Former, uden af der bøg endnu fan angives nøgen fiffer 

Norm for deres geografiſke Fordeling. Hvor mange Farveafarter 

man bør ffjælne, forekommer mig ikke let at afgjore. Jeg har oftere 

talt med nordlandffe Fiffere om denne Gjenſtand, men disfe betragte 

ſom færffilte Arter, hvad her fremſtilles ſom Afart: efter dem 

bliver Skrejen den førfte Art; dog vidſte de ikke at angive be— 

ftemte Sfrælnemærfer mellem den og de øvrige; fun deri vare 

de enige, at den afgav en flet Føde; Sildtorffen>=), ud— 

mærket ved fin Bugs Hvidhed og fin fortrinlige Smag (lige— 

+) British fishes II, 149. 

+) Andre paaſtode, at den burde hende Siltorſken, og at den havde 

fit Navn af at forfølge Silem — Ammodytes Tobianus — iffe 

Silden. Strom (Sondmors Beffrivelfe I, 317) betragter Skrejen 
og Sildtorſken ſom Underafdelinger af Vaartorſken, og adſtiller 
dem ſaaledes, at den forſte ſynes at maatte vare identiſk med 

Narrell's ſpidsſnudede, den ſidſte med hans ſtumpſnudede Kabliau. 

Ufarter. 
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ſom Marv“) var den anden Art; Sorttorſken, af næften 

begſort Farve, den tredie; den røde,Taretorft den fjerde; 

den graa Sandtorſk den femte Art. Dog vare iffe alle Fi— 

ffere enige i denne Antagelfe; nogle betragtede ſaaledes Sand: 

torſken blot ſom Ungen af Sorttorffen. Paa den anden Side 

ffjælnede man i Lofoden mellem flere Slags Skrej. Efter 

Græs-Misfe eller Gregorii Dag (tolvte Marts), hed det, 

indfinde fig Stimer, der ffjælne fig fra de tidligere ved grøn- 

nere Farve og ſpidſere Snude; disſe kaldes Græs -Misfe 

Torſk. Endnu ſenere komme ſortplattede Torſk, der bide 

graadigt paa Krogen, og, naar de ere fangede, boje Hovedet 

ftærft bag over („brække Nakken“ i Fiſkerſproget), og ſpile Mun— 
den op. Disfe kaldes Nattergaler, og „have ingen Tungen.*) 

— Ogſaa hos os ffjælner man mellem flere Torſkeafarter. Inde 

i Oſterſoen omkring Bornholm forekomme ſaaledes idetmindſte to: 

den graa, ſom opholder ſig paa denne O's Oſtkyſt paa Leerbund, 

og er mindre velſmagende; og en rød, der træffes et Par Mile 

Veſt for Landet paa tangbevorne Stenrev. — Bed Hesnæs, 

5 Mul fydoft for Stubbekjobing, ffjælne Fifferne mellem fire 

Slags Torff: guulgrønne, mørfegrønne, førte og næften hvide; 

de førfte ere de bedſte, de ſidſte de flettefte og „kaldes Gav— 

ninger, fordi de ingen Tunge haves FF) o. f. v. 

+) De faafaldte Slaap eller Skraap udgjøre iffe en egen Afart, men 

ere ſaadanne Torſk, ſom blive tilbage, naar de andre føge Dybet, ,, fordi 

De,” faa fortalte man mig, „formedelſt Sygdom ikke kunne følge med” ; 

bdigfe gane om Sommeren heelt inde under Land, ere bedæffede 

med Fiſkeluus (Caligi), og vife fig t deres Bevægelfer faa doſige 

og langſomme, at man ſtundom fra Landingsbroerne fan ftiffe dem 

med Baadshager. Svømmeblæren er hos disſe opfyldt med en 

tynd, guulagtig Slim. 

+) With's kortfattede Cfterretninger om Fifferierne. Kjobh. 1802, — 

Sonderligt nof er det, med et faa ſtort geografiſt Mellemrum at 

gjenfinde den famme urimelige Paaftand om Torſk uden Tunge. 
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Paa dette Sted maa endnu nøgle Ord finde Plads om et 

Par Banffabninger elfer pathologiſte Omdannelſer af Torffen, 

fom i Aarhundreder have opvakt Fiffernes Opmarkſomhed, og 

givet Anledning til allehaande fabelagtige Fortællinger, Den 

ene af disſe udgjore de ſaakaldte Fiſkekonger. Under dette Navn 

forfaaer man paa den norffe Kyſt*) (idetmindſte paa de Steder, 

hvor jeg har indhentet mine Efterretninger, Hammerfeſt, Tromfø, 

Lofoden o. f. v.) ſaadanne Individer af en Art, ſom udmærfe 

fig ved en ualmindeligt fort, ſtump Snude og pub 

let Pande, eller overhovedet ved Monftrøfitet af 

Hovedet. Man fjender Torſkekonger, Sejkonger, 

Hyſekonger, Brosmekonger o. f. v.”) Almindeligen 

tørrer man disſe Vanffabninger, og ophenger dem i Sohuſene 

fom et Slags Markvardighed, ſtjondt de dog ikke ffulle være 

faa færdeles ſjeldne. Almuen, for hvis Fantafi den puklede 

+) Og, fom Fabev beretter Maturgeſch. d, gilde Islands S. 105), 

ligeledes paa Island. 

++) J bet bergenffe Muſeum har jeg feet et meget ſmukt Cremplar af 

Sejkongen; hvorimod jeg endnu iffe afegen Anſtuelſe fjender Syfens 
(Gadus Æglefinus Linn.) og Brosmens (G. Brosme L.) Konger, 

Rarvrell afbilder (British fishes I, 110) en noget analog Monſtroſitet 

af Pagellus centrodontus. Ogfaa i Karvefamilien møder man 

ſtundom tilnærmende Banffabninger, 
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Pande fremſtiller en Krone, betragter dem ſom Anforere for 

Fiffeftimerne, og mener, at den, der fanger en ſaadan, før Frem— 

tiden bliver heldig i Fifferi. — En i Loføden fanget Torſke— 

konge, fom jeg er i Beſiddelſe af, adffiller fig blot deri 

fra en almindelig Torſk, at Panden er noget puklet, Snuden 

ſtejilt nedffydende og Underfjæben længer end Overkjeben. Det 

Samme er Tilfældet, ſtjondt i endnu højere Grad, med et 

Exemplar fra Ørefundet ), hvortil endnu kommer, at Kroppen 

er vverordentligt fynd og mager**). Den anden Monſtroſitet 

er Schonevelde's Asellus Nanus, „ſaakaldet, fordi den, ſam— 

menlignet med den almindelige Torſk, har alle Dele kortere 

og mere fammentrængte; endvidere Hovedet ſtorre og Halen 

bugtet, fom om den paa to Steder var fordrejet eller brakket; 

paa Tydſk hedder den Dwergdorſch og Krumſtert. Den 

holdes for de andre Torſks Anfører, hvorfor Synet af den er 

Fifferne et glædeligt Varſel; thi de haabe da fnart at erholde 

en rigeligere Fangſt. Derfor falde Slesvigerne den Leidfiſch.“ 

Saavidt Schonevelde. Banffabningen, rimeligvis fremfaldet 

ved tilfældig ydre Bold, fremtræder her i Rygraden iſtedetfor paa 

Hjerneffallen; men de famme overtroiſke Meninger fee vi tøvrigt 

gjentage fig. Det er herhid, at jeg, ſom ovenfor bemærfet, (Side 

8, Anm.) troer at maatte henhøre en af Yarrell omtalt Form. 

Torſken opnager en temmelig betydelig Størrelfe og Vægt. 

Den ftørfte, jeg felv har underføgt, og ſom næpve blev over; 

truffet af nogen blandt de mange Tufinder, der ſamtidigt fan- 

gedes under mit Ophold i Lofoden ved det ftore Foraarsfiſteri, 

*) Skjondt Torſkekonger nu og da forefomme paa vore Kyſter, er det 

mig ikke befjendt, at vore Fiſkere tillægge bem noget færffilt Navn. 

Imidlertid ffulle, efter Faber (1. e.), be jydffe Fiffere, lige faa godt ſom 

de norſke og islandffe, nytte overtroiſte Meninger til denne Form. 

**) Den ovenſtaagende Afbildning af Torſtekongen er efter dette ſidſte 

Exemplar. 
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havde 41 Fods Længde, og vejede henimod 50 Pund. Men 

man har fortalt mig, at der ved Finmarfen ude paa Havet 

ſtundom fanges Torſk af Længde ſom en høj Mand, eller hen— 

imod 6 Fod; hvilfet feg maa fade flaae ved fit Værd. Jar 

rell omtaler en Torſk paa 60 Pund, og Pennant endøg cen 

paa 78 Pund”). Paa Iddlands Veſtkyſt et Par Mile fra 

Landet fanges almindeligt TorfÉ af tyve til tredive Punds Vægt 

og mere. Ogſaa i Kattegattet erholdes ſtor Torſk, felv paa 

40 Pund og derover; til ſine Tider og Steder endog i tem— 

melig Mængde; SHonevelde fortæller om en Torſt paa fire 

Fod, fanget i Øfterføen ved Eckernforde. Dog ere de Torff, 

der fædvanligt forekomme inde i Oſterſoen, famt ellers nær Ky— 

flerne 1 Sunde, Bugter og Fjorde, meget mindre, og overftige 

fjældent nogle faa Punds Vægt. — 

Torſkens Udbredelfe mod Nord fan idetmindſte anfættes fil Udbredelſe. 

720 n. Br., da den forefommer, og det i Mængde, ved 

Norges allernordligſte Kyſter**). Mod Syd naaer den Frank— 

rigs BVeftfyft, men gaaer ikke ind 1 Middelhavet. Mod Veft 

findes den omfring Island og Grønland, faavelfom flere Steder 

ved Nordamerikas Oſtkyſt, hvor endog, ſom bekjendt, det vig 

tigfte af alle Torffefifferter drives FF), 

Hos os er Torffen overalt en af de alleralmindeligfte Fife, 

*) Begge disſe Angivelſer ere engelff Vægt; 100 engelffe Pund be- 

føbe fig iffe ganffe til 91 danſke Pund. 

xx) Ved Spitsbergen er det mig iffe befjendt, at man har truffet 

den; dog fan dette beroe pan ganffe tilfældige Omſtandigheder. 

xx) Rigtignok fynes det iffe ved direkte Sammenligning af nogen 

Ichthyolog at være afgjort, at den paa Nyfoundlands Banker fan- 

gede Kabliau er identiff med ben europæiffe. Dog er der ingen 

antagelig Grund til at tvivle derpaa. Et andet Spørgsmaal bli- 

ver Det derimod viſtnok, om Torffen mellem det veftlige Amerika og 

Kamtſchatka, hvad af adffillige Forfattere antages (Dallas og 

efter ham andre), hører til ſamme Art fom den her afhandlede. 
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felv heelt inde 1 Øfterføen omfring Bornholm. „Torſt kaldes 

ialmindelighed hertillands Fiſt, faa at naar Fiſk flet hen næv- 

neg, da forſtages derved TorfÉ, da den er den almindeligſte og 

af alle Arter overflodigſte Fiſt, her faaes,“ hedder det 1 Skou— 

gaards Beffrivelfe af Bornholm (Side 68). Imidlertid ffal 

pen næften forfvinde mod Bunden af den botniffe og finffe Bugt. 

Torſken lever almindeligen felffabeligt 1 ſtorre eller min— 

dre Stimer, og fynes at være en uftadig og omſtrejfende Fiſt. 

Idetmindſte forfvinder den ſtundom i længere eler kortere Tid 

næften ganffe fra et eller andet Sted, og vifer fig igjen lige- 

faa pludſeligt ſom den forſpandt, uden at man er tftand til at 

angive ganffe filtre Grunde dertil. — Mange Steder paa den 

danſke Kyſt, iſer i Sundet og Bælterne, ffal Torffens Mængde 

i Mands Minde have tiltaget betydeligt. Som Beviis herpaa 

fortalte gamle Fiffere 1 Snedferften mig, at Kvaſerne i 1790 

og de nærmeft paafolgende Aar opkjobte den ſaakaldte Sned- 

kerſtens Torſk til en Priis af tre Rigsdaler for Sneſen (om— 

trent et Lispund), og at den i Kjøbenhavn igjen betaltes med 

fo til halvtredie Mark for PundetF). Hofman fortæller (paa 

det ovenanforte Sted), at der i Sommeren 1810 opholdt fig 

en faa ſtor Stime TorfÉ + Indløbet til Odenfefjorden, at man 

funde fange flere Snefe i en Time, og om Natten endog funde 

ſtaae paa Land og fange dem. Senere blev Torfken flere Aar 

børte fra de Punfter af Fyen, den plejede at beføge; men 1822 

fom den igjen + Mængde, og vedblev ſaaledes de følgende Aar. 

J 1836 fortalte en Fiffer mig, at Torffen i nogle af de næft- 

foregaaende Aar endog var gaaet op gjennem hele Odenſeka— 

nalen i Stimer, og trængt ind i Havnebafinet; her gjorde det 

*) Disſe overdrevne Priſer berøvede vel imidlertid for en Deel derpaa, 

at Kvaferne endnu iffe havde begyndt at hente Fiff fra Frederiks— 

havn og andre Steder i Kattegattet; maaſkee ogſaa derpaa, at 

mange Fiſtere i disſe Aaringer føre tilføs. 
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ferffe Band i Begyndelfen en ſaadan Virfning paa den, at 

den, ligeſom fortumlet i Hovedet, vendte Bugen i Vejret, og 

funde tages med Hænderne. — Ogſaa Apenrade fan afgive 

et Exempel paa Omffiftning 1 Torffefifferiet, J tidligere Ti— 

der ffal det der, efter Dankwerth, have været faa rigt, at 

aarligen flere Ladninger nedſaltedes, og fendtes til nærliggende 

Soſteder. Senere fangedes derimod iffe engang tilftræffeligt 

til Indvaanernes eget Forbrug. — I det nordligſte Iydland, i 

Omegnen af Frederikshavn, har man gjort den Erfaring, at 

Torffen (den flørre nemlig) om Foraaret kommer nordfra med 

nordlige Vinde, om Efteraaret fydfra med fydlige og ſydveſt— 

lige. Her ſynes altſaa at finde en Indvandring og Udvandring 

fra Nordſoen til Kattegattet og omvendt Sted, afhængig af 

Aarstiden. Jeg har oftere hørt vore Fiffere vaaftaae, at der 

fandt et Slags Verelforhold Sted mellem Torffen og Silden: 

naar Silden i Mængde nærmer fig Kyſterne, ſtal Torffen ude— 

blive og omvendt; og derfor har jeg feet dem blive mismo— 

dige, og ſpaae et flet Sildefifferi, naar Torſken fyldte Bund: 

garnene, Dette fynes mig for faa vidt af funne være rigtigt, 

ſom Torffen, naar den er tilſtede i ſtort Antal, ved at førtære 

en anfelig Masfe Sild, maa formindſke dennes Stimer betyde- 

ligt, maaffee ogſaa tildeels fan give dem en Midt forandret 

Retning. Om noget andet Forhold mellem dem finder Sted, 

er mig ubefjendt=),. Derimod forekommer det mig ikke urime- 

ligt, at Torffens Forfvinden et Sted og Tilfyneladelfe vaa et 

andet fan afhænge af, af Stimerne, efter paa en Stræfning at 

have fortæret omtrent Alt, hvad der funde tjene dem til Næ: 

ring, føge et nyt Jagtdiſtrikt. 

Det ſynes fuldkomment afgjort, at den ſaakaldte S ma a- 

torſk altid opholder fig nær under Land paa ringe Dybde 

*) Et lignende Vexelforhold antager man paa Bornholm mellem Lar 

og Torſt. See Skougaards Bornholms Beffrivelfe Side 69. 
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mellem Tangværter; den flore Torſk eller Kabliauen deri- 

mod længere fra Land og paa ftørre Dybder. Medens Fi— 

fferne i Snedferfteen ved deres egen Kyſt paa fire eller fem 

gavne Band erholde den fædvanlige Smaatorſk, funne de der= 

imod være fiffre paa at træffe flor Torſk ved den fvenffe Kyſt 

paa en halv Snees Favne Band eller lidt mere. Viſt nof er 

det, at den ſtore Torff ogſaa til fine Tider fan gaae ganffe 

nær Kyfterne, ſaavel enkeltviis ſom i Stimer, men Regelen 

bliver dog den ovenanforte. Mange af vore Fiffere ffjælne 

meget noie imellem den ftaaende Torſk o: den ſom beftandigt 

findes nær deres Kyſt, og den omſtrejfende, fom fun til 

fældigviis vifer fig. Saaledes gjorde en kyndig Fiffer 1 Ny— 

borg mig opmarkſom paa, at man i Bundgarnene fangede 

Torff, der i Størrelfe, Farve og det fværere Hoved adffilte fig 

fra den ſtagende. Bed Gilleleje betragte Fifferne, ligeſom 

flere Steder, den ſtore Torſk for egen Art, fordi den aldrig 

har den fmuffe røde eller guulgrønne Farve ſom Smaatorſken, 

og fordi denne fidfte altid holder fig paa Grundene *). 

*) Jeg trøer bog flet iffe, at disſe Omftændigheder kunne antages 

fom talende før, at Gadus Morhua og G. Calliarias ere ad— 

ffilte Arter. Thi af det Faktum, at Smaatorffen beftandigt hol- 

Der fig nær Kyſterne paa lavt Band, følger ingenlunde, at den be— 

ftandigt vedbliver at være Smaatorſk; og ifølge det andet Faktum, 

at Stortorffen i Regelen lever paa Dybet, tør man iffe benægte, 

at ben jo i en tidligere Alder fan have levet paa lavt Vand og, fom 

Folge af Opholdsſted og Næring, haft en anden Farve og idetmindſte 

tildeels en anden Form, end den ſom voxen vifer. Dog, faalænge væ- 

fentlige organiſke Forſtjelligheder hos meget narſtaaende Dyr ikke er 

efterviſte, tor man ikke, efter tilſpneladende Uovereensſtemmelſer 1 

Levemaaden, adffille dem, men fun derved lade fig anſpore til en 

nøjagtigere Underſogelſe af de organiſte Forhold. — Jeg holder 

desaarſag en udførligere Droftelſe af dette og lignende Punkter 

for overflødig, ligefonm den desuden vilde medføre megen Vidtlof— 

tighed og indeholde meget hypothetiſt. 
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J Sommerens Hede fpiller Torffen ofte i Vandets Over: 

flade, og ligger ſtundom endog ftile. Man fan da, hvad jeg 

af egen Erfaring veed, roe hen til den, flaae den med en Mare 

eller et andet Nedffab, og tage den med Hænderne, medens den 

er bedøvet af Slaget. En Fiffer har forfiffret mig, at han 

engang i Storebælt har feet Torffen ligge i Bandfforpen „i 

Tuſindeviis“ paa en ftille og varm Sommerdag>). 

J Lofoden paaftaae mange Fiffere med Beftemthed, at 

Vaartorſken gjennemgaaer et Slags Kredslob med Henſyn til Af 

tagen og Tiltagen i Fedme; i det den i et vift Antal Aar 

(jeg troer tre eller fire) med hvert Aar bliver federe, indtil 

den har naaet fit Kulminationspunkt, hvorpaa den atter afta- 

ger i ligeſaa lang Tid. Det Sande i Sagen er vel blot, efter 

mere oplyſte og fordomsfrie Jagttageres Udſagn, at Torffen in— 

genlunde hvert Aar er af lige Godhed og Fedme**). Dog 

allerede dette er værd at lægge Mærfe til, ffjøndt Omſtændig— 

hederne, hvorpaa dette Forhold beroer, iffe funne angives. 

Torſken hører upaatvivleligen til de allergraadigſte Fiffe: 

det er ikke fjældent, at en Torſt bider paa Krogen, for at be— 

mægtige fig et ubetydeligt Bytte, uagtet den allerede har Ma— 

ven aldeles fyldt med flere Rodſpotter, Hvidlinger, Kuller o. 

ſ. v. Oftere fanger man Torff, der ere faa fuldproppede, at 

Haloparten af en Fiſt, ſom Maven ikke har funnet modtage, 

i Svælget maa oppebie den fremffridende Fordøjelfe. Selv i 

Legetiden taber Torſken ikke ganffe Madlyften, hvilfet tør ſlut— 

+) Ganffe 1 Overeensftemmelfe hermed fortælles i Zuͤbertz's Beſtri— 
velſe af Ærø (Side 14), at der den 7de Juni 1788 fangedes en 

overmande ſtor Mængde Torff i Vigen ved Wroskjobing; Fiffen 

laa ligeſom i Dvale, faa at man funde tage nogle Hundrede med 

Henderne. 

Et Aar erholder man ſaaledes en Tonde Lever af 200 Fiſte eller 

endog færre; et andet Aar udfordres 4—500 Fiſte, for at tilveje— 

bringe bet ſamme Kvantum Lever, 
Damnarks Siffe, 1. 2. 

** 
— 

YTæring. 
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tes deraf, at jeg + den (allerede ovenomtalte) ſtorſte TorfÉ, jeg 

under Lofodsfifferiet havde Lejlighed til at underſoge, fandt tre 

Kabliau af almindelig Størrelfe, det vil fige, af henimod 30 

Tommers Længde. Ifolge Torffens Graadighed er det let at 

indſee, at den ikke er fræfen 1 Balget af fine Naringsmidler, 

men nedfluger Alt, hvad der fan fordøje, og, naar fordojelige 

Gjenſtande ſavnes, ſelv ſaadanne, der blot funne tjene til at 

fylde Maven. Man finder derfor ofte ikke blot Tang men 

ogſaa Gruus og Stene i dens Mave, og mod Slutningen af 

Legetiden, et Tidspunkt, paa hvilfet Torffen er udfulten og af— 

fræftet, ſynes dette endog næften at kunne kaldes et regelmæs- 

figt Forhold”). Stundom ere Stenene faa ſtore, at de ſynes 

af maatte forvolde Fiffen megen Ulejlighed, om iffe Døden. 

Hos en meget mager Torſk af to Punds Vagt, ſom fangedes 

i Ørefundet 1 Oktober 1837, fandt jeg ſaaledes flere Stene, 

af hvilfe den ſtorſte var en ſardeles ffarpfantet Flintefteen af 

fjorten Liniers Længde og otte Liniers Brede; det ſyntes ikke paa 

nogen Maade tænfeligt, at den funde pasſere gjennem Tarmeka— 

nalen. — Det er derfor heller ikke ufædvanligt, at træffe Torſt, 

hvis Mave og Tarmefanal ere i en fygelig Tilftand, gjennem- 

borede af ffarpe Gjenſtande, forhærdede, bebyrdede med Knuder 

og Udværter i ſtort Antal v. ſ. v., hvilke Tilfælde alle ſynes 

fremkaldede ved Fiffens overdrevne Graadighed. Jeg vil dog ikke 

herved antage for beviiſt, at Torffen fluger Stene og lignende Gjen— 

ſtande, før ved dem at berolige Hungeren; thi det er jo muligt, 

at den fun tilfældigt nedfvælger dem med forffjællige mindre, 

*) De ſondmerſte Fiſtere flutte derfor, naar de ved at aabne Torſten 

finde Gruus og Stene i Maven, at Baarfifferiet ſnart er forbi; 

og de meddele hverandre denne vigtige Efterretning paa en Maade, 

der lægger deres Anſtuelſe af dette Forhold for Dagen: de for— 

tælle næmlig, „at Torffen mt har taget fin Baglaft, for at gaae 

paa Dybet.” 
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paa Havets Bund levende Dyr. Smaatorffen, fom lever blandt 

Laminarier, ſynes fortrinsviis at nære fig af fmaa Kræbsdør, 

hvorfra maaffee faavel dens Farve fom dens Velſmag hidrøre. 

Torffen begynder at lege i Januar, og Legetiden vedvarer 

til hen i Marts Maaned, eller vel ogſaa noget længere, hvil: 

fet afhænger af forffjællige Omftændigheder, ifær ſtormfuldt 

og uroligt Vejr, fom fan afbryde og forhale denne Forretning. 

Den flore Torſt ftiger op fra den betydelige Dybde, paa hvilfen 

den har ftanet de foregaaende Vintermaaneder, og affætter fin 

Rogn paa tyve til tredive Favne Band, tildeels vel vgfaa paa 

en ringere Dybde. Om Smaatorffen, ſom hele Aaret igjen- 
nem opholder fig paa nogle faa Favnes Dybde, føger endnu 
grundere Steder for at lege, har jeg ikke kunnet erfare=). Torffens 

forbaufende Frugtbarhed er bekjendt nok. Leuwenhoek vil 

have fundet henimod 91 Millioner Æg i en Kabliau af Mid— 

delſtorrelſe. Naar man har feet den overordentligt ſtore Rogn— 

masſe, en Kabliau fan indeholde, vil man ikke finde denne An— 

givelfe utrolig. Den beløber fig ſtundom hos en Fiſk af nogle 

og fyrretyve Pund til fjorten Pund eller til omtrent en Trediedeel 

af hele Fiffens Vægt. — Hvor tidligt Torffen er forplantnings— 

) I Landhuusholdningsſelſtabets Sfrifter III, 305 berettes, at nogle 

Fiſtere paa Havet ville have bemarket, at Torffen helft leger paa 

Sandgrund: , thi, ſaaſnart Hunnen har gydt fin Rogn, kommer 

Hannen ftrar bag efter, og gyder fin Malk over Rognen, og der— 

paa med Naſen eller Snuden vælter Sand derover, for at forvare 

ſamme, hvilfet ej lader fig gjøre paa haard Bund.” Denne Be— 

retning forekommer mig næppe paalidelig. — Efter Pennant ffal 

Torſken paa ben engelffe Kyſt affætte fin Rogn paa ujævn Grund 
mellem Klipper. Maaſtee bør man dog heller iffe i denne Pen— 
nants Angivelfe troe, at finde en Regel for Torſkens Forplantning 
udtrykt. Det er itpaatvivleligt, at Torffen forplanter fig baade 
paa Sandbund og paa Klippebund, og disſe Forhold kunne altfaa 
iffe betragtes ſom ſonderligt væfentlige. 

3% 

Forplant⸗ 
ning. 
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dygtig, fan jeg ikke afgjøre; man finder imidlertid Rogn- og 

Mælfefæffene tydeligt udviklede hos Individer af omtrent en 

Fods Længde. Smaatorſten forplanter fig noget fenere end 

ven ſtore Torſt, og man træffer den endnu med Rogn i Slut 

ningen af April; en Erfaring, ſom imidlertid fun befræfter, 

hvad man hos forffjællige andre Fiſte har iagttaget, at de 

ældre Individer lege før de yngre”). Over den Hurtighed, 

hvormed Ungerne tiltaget Størrelfe, har man temmelig afvigende 

Angivelſer. Ekſtrom ſiger: „at den (Torſten) ikke vorer hurtigt, 

fremgaaer deraf, at de Torſk, ſom fanges her i Februar med 

Gisnættet, Finnerne medregnede fun ere fire Tommer lange, 

og, I Overeensſtemmelſe med Fiſkens Legetid, omtrent maa 

være et Aar gamle) Efter Farrell ere Ungerne om 

Sommeren omtrent fer Tommer lange, og naae ud paa Hoſten 

tolv til fjorten Tommers Længde 7), Mine egne Erfaringer 

ſtaae omtrent midt imellem de anførte: fire Torffeunger, ſom 

fangedes 1 Liimfjorden ved Agger den fjortende og femtende 

September, og altſaa vel vare fem til fer Maaneder gamle, 

havde alle en Størrelfe af omtrent fem Tommer; af otte andre, 

tagne ved Bergen den tredie Juli, var den ſtorſte 21 Tomme 

fang, den mindfte 12 Tomme, og dette var omtrent tre Maaneders 

— 

*) J Lofoden har man gjort en, efter de Fiſkendes Paaſtand meget fif- 

Fer, Erfaring: at de ftørfte Torſt viſe fig ſidſt; hvorfor man, ſaa— 

fnart ret ſtor Torſt fanges, veed, at Fifferiet flunder mod Enden. 

Denne Erfaring ſynes at modfige, hvad ovenfor er angivet om 

Forplantningstiden for de forffjællige Aldre. Dog fan Intet an— 

feeg ſom afgjort derved, efterdi jeg ingen Kundffab har om, 

hvorvidt disſe ſidſte ſtore Torſt endnu ere forfynede med Rogn og 

Malke, eller allerede have leget. Jovrigt ſyntes Talen mere at 

være om enkelte Fiff end om hele Stimer. 

xx) Ekſtrom, Fiffene i Morko Sfjærgaard, tydffe Overfættelfe, Side 

230) 

%%%) British fishes, Vol. II, 148. 
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Vært. Torſk af omtrent 11 Tommers Længde, fom fanges 

deg famtidigt med de fidftomtalte, antog jeg for at høre 

til forrige Aars Yngel, og altſaa at være femten til ferten 

Maaneder gamle. Den langſommere eller hurtigere Vært be- 

roer viſtnok for en ſtor Deel paa tilfældige Omftændigheder, tfær 

mere eller mindre rigelig Nering. Det fynes derfor let at 

forflare, hvorfor Øfterføens Torſk, ſom i det Hele taget lever 

under mindre gunftige Forhold, voxer langſommere end til Exem— 
pel Torſken paa den norſke Kyſt. At Torffen 1 Overeensſtem— 

melfe med fin Storrelſe opnaaer en ret anfelig Alder, mangler 

man ikke direkte Erfaringer forf). 

Det ftemmer iffe med nærværende Sfrifts Plan, at jegunvendelſe. 

her udbreder mig over denne overordentligt vigtige Fiſts Til 

virkning, over Anvendelfen af Rognen til Sardelfangft, af 

Svømmeblæren til Husblas, af Leveren til Tran, af Tranen 

i Lægevidenffaben mod Rheumatisme, Lamhed, Kirtelſyge o. f. 

v. Endnu mindre fommer dens Brug i nordlige Egne ſom 

Kvægfoder og Brændfel i Betragtning. Jeg indffrænfer mig 

blot til et Par Ord, betræffende Torffens daglige Benyttelfe 4 

Huusholdningen i friſt Tilftand. Det er hos os en gammel 

Regel, af Torffen iffe er god i Sommermaanederne eller, ſom 

*) J Skotland holdes adffillige Steder Kabliau og anden Fifi 1 Salt- 

vands-Damme: en af disfe er et Klippebafin af 30 Fods Dybde 

og 160 Fod i Omkreds, ſom ſtaaer 1 Forbindelfe med Havet ved 

en naturlig Klipperevne, En Ziffer lonnes, for at have Opſyn 

med denne Dam, og forſyne Ziffene med den fornødne Føde (Fiff, 

Soſnagle o. f. v.), hvilfen nogle Arter ſnart lære at tage med 

Begjærlighed af Haanden. Ikke før kommer Opfonsmanden eller 

hans Søn med den vel befjendte Madkurv, før hundrede Munde 

ban een Gang aabne fig efter Føden. Kabliau er hyppigſt i denne 

Dam. Et Individ hav levet faaledes 12 Yar indeſluttet, 

og opnaaet en betydelig Størvelfe. Narrell Brit. fishes 

II, 148—149, 
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man plejer at udtryffe fig, i de Maaneder, hvis Navn intet 

N har. Viſtnok er Vinteren dens bedfte Tid, og efter Legnin— 

gens Tilendebringelfe befinder den fig, ſom bemarket, i en me— 

get udmagret Tilftand; men den naaer dog fnart til Huld 

igjen, og Regelen ſorekommer mig i højere Grad at pasfe for 

Smaatorſken, ſom ſtaaer paa lavt Band nær Kyften, end før 
den flørre Torff paa dybt Vand. — Torffens Godhed fan i 

Almindelighed bedømmes af Hovedets Forhold til Kroppen: er 

Hovedet ſtort og Kroppen tynd, da er Fiffen flet; hvorimod et 

lille Hoved, en tyf og trind Krop, iſer mod Halen, og en dyb 

Fure i Naffen ) antyde en fed og god Torſt. Ogſaa Farven, 

der ftaner i Forbindelfe med Opholdsſted og Næring, giver no— 

gen Anviisning til at funne dømme om denne Fiffs Godhed; 

ben graa eller hvidgraa Torſk er i Regelen mindre velfmagende - 

end den guulgrønne, forte eller rodagtige**). Torſt af Mid— 

delftørrelfe (det vil fige af en halv: Snees Pund eller noget 

mere), anfees af Kjendere, under tøvrigt lige Forhold, for 

de fortrinligſte ***x). Torffen bør komme, faa at fige, le— 

x) Af et ſaadant Individ gjør Linné i Weſtgota Refan, Side 178, 

en ny Art (Gadus linea excavata pone caput), hvilfen han dog 

ſelv ſenere opgav (fee ovenfor, Side 4). : 

xx) Naar de norffe Fiſtere i Lofeden blandt flere hundrede Fiſk udtage 

nogle fan Styffer til deres eget Maaltid (til ,en Kogning“)3 da 

vælge de disſe med den ftrængefte Kritik. De gjennemgaae hele 

Hoben, og lade fig iffe nøje med be ovenangivne almindelige ydre 

Kjendetegn; men de ffjære tillige ind i Kjodet, idetmindfte paa 

alle de Individer, der kunne komme i Betragtning ved bet fnæv- 

rere Valg; Kjodets Farve, fortalte man mig, gjør nu Udſlaget: 

jo grønnere Sfjær bette har, jo bedre anfceg Fiſten. De ſaa— 

ledes udkaarede Fiffe ſkulle Ejerne ikke letteligen kunne bevæges 

til at fælge, hvilfet idetmindſte viſer deres egen Tillid til Kjende— 

markets Ubedragelighed. 

*x*) Torſt af ſaadan Storrelſe fætter man i Almindelighed ikke Priis paa 

i Kjøbenhavn, ſom Følge af be lokale Forhold; ba de namlig ikke 
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vende i Kjedelen, naar den ſtal tilfredsſtille ſtrenge Dom— 

meres Fordringer; Hovedets geleagtige Dele, der fun af Fiffe- 

elffere vurderes tilborligt, tabe ifær i Velſmag, endog i den 

folde Aarstid, naar Fiffen har været nogen Tid ude af Bandet. 

En gammel danff Yndlingsret, ſom nu er forfvunden fra vore 

Borde, og indffrænfet til Fiffernes eget Forbrug i visfe Egne: 

var de ſaakaldte Sundemaver eller Solvmaver (Svom— 

meblæren) *). Ligeledes benyttedes den egentlige Mave for— 

dum til Spife), De nordlige Landes Kyſtbeboere, der ere 

indffrænfede til Fiſteſpiſe en flor Deel af Aaret, vide at for: 

ffaffe fig nogen Afverling i Eensformigheden ved Tilberednings- 

maaden; man træffer derfor hos dem forffjællige Fifferetter, 

fom idetmindſte nufortiden ere ubefjendte i Danmark, og hvis 

Navne for danffe Læfere ville være Gaader ***). 

Torſken, der ifolge fin Graadighed fan betragtes ſom 

Fiende af næften alle de Havdyr, den fan faae Bugt med, har felv 

giender i Mængde: Hajer og andre ftore Fiffe, Sælhunde og 

mange til Hvalernes Orden henhørende Pattedyr fortære de 

vorne Torſt, Sofugle og ſmaa Fiſke Yngelen. Af Snyltedyr, 

Der plage den, kunne forſt markes et Par Arter af de ſaakaldte 

fanges nær Kjøbenhavn, og iffe pleje at komme i vet friſt Tilftand 

derhen, Omvendt froer man i det nordlige Norge at maatte gjøre 

Undſkyldning for en Fremmed, naar man iffe fan beværte ham 

med en ſtorre Fiſt. 

) Vesicam a multis in cibo expetitam, hedder bet, til Exempel, 

hos Schonevelde (Side 23). 

xx) J eit Suventarielifte fra Helſingborg Slot af 1537 (Danffe Ma— 

gazin II, 49) findes blandt andre Fødevarer anførte: „eth tuſyndt 

Maffuer og hundret Sundt.” 

**x) Saafom Kamsehouer, KRomperuter o. ſ. v., for hvis Tillav- 

ningsmaade jeg ſaameget hellere vil forffaane Leſeren, ſom jeg 

dog ikke tør haabe, at ffaffe bem Adgang til vore Kjokkener. 

Fiender. 
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Fiffebjørne”), der fæfte fig paa Legemets dre, ligeſom og— 

fan en Fiſkeluus (Caligus curtus); bernæft et Par Lernæer, 

af hvilfe den ene træffes paa Gjællerne (Lernæa branchialis), 

den anden ifær i Mundhulen (Anchorella uncinata)**). Af 

x) Æga Psora Lin. og Rocinela Stfåmii Kr. (en ny Art) ere be 
hyppigſte; dog forekomme endnu et Par Arter. 

**) Caligus curtus har jeg beſtrevet og afbildet i Naturhiſtoriſt Tidsſtrift 

I, 619—623, Tab. VI fig. 2; Lernæa branchialis junior ſamme 

Sted Side 293—95 Tab. III fig. 10 (den vorne findes afbildet i Zoo- 

logia danica tab. 118 fig. 4) ; Anchorella uncinata i ſamme Sfrift 

Side 290—93, Tab, III fig. 8. — Her vil jeg give en Notice Plads, 

fom blev mig meddeelt i det nordligfte Norge (Finmarken) af paalidelige 

Mænd : de fortalte mig, at man undertiden træffer Torſt, der ere 

laadne eller befatte med brune Haar i Gabet; Fifferne ffulle troe, 

at ſaadanne Torff have ædt Menneſker, og de fpife dem derfor 

ikke. Da jeg forgjæves havde giort mig Umage for at erholde en 

ſaadan Torſk, ftræbte jeg, idetmindſte at finde en rimelig Udtyd— 

ning for denne gaadefulde Meddelelſe, og troede maaffee at turde 

gjætte, at Individer af Torſken, der vare ſardeles rundeligt for— 

ſynede med Anchorellaer i Munden, kunde have foranlediget denne be- 

ſonderlige Foreftilling, idet disfe Lernæers ydre WÆggefætfe af Fijferne 

kunde være betragtede font Haar (der dog — jeg tør iffe nægte 

det — vilde være temmelig plumpe). Et Sted i Fabers Beffri- 

velfe af Islands Fiſte (Side 106) fynes dog at give en antage- 

ligere Forklaring, og jeg vil derfor meddele det: „en anden Kab— 

liau, ſom de islandſte Fiſkere bragte os, anſee de for et Under, 

og faldte ben Guldtorſk; dens Tunge, Mund og Gane vare tæt 

befatte med glindſende gyldne Børfter ſom med en Haarbekladning, 

der faa ganffe naturlig ud; dog fandt jeg ſnart, at den iffe ud— 

gjorde en færegen Dannelſe, men blot var ſammenſat af Børfterne 

af ben prægtige Aphrodite aculeata, der ved Nedſlugningen af 

dette Dyr vare blevne tilbage, og havde fæftet fig 1 Svælget; jeg 

fandt desuden Lævningerne af dette ſmukke Dyr, ſom jeg iffe havde 

troet at træffe faa højt mod Mord, i Kabliauens Mave.” Den 

endelige Afgjørelfe af Sporgsmaalet, om Finmarkens menneſke— 

| 
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Indvoldsorme fortjener iſer af bemærfes Echinorhynchus acus, 

fom findes i ſtor Mængde og færdeles almindeligt i dens Tar- 

mefanal (den har aldrig manglet i noget af mig underſogt In— 

divid, ſom iffe var ganffe ungt). Mindre hyppigt forekomme 

Cucullanus foveolatus, en Botryocephalus og en Tetrarhynchus i 

Tarmene, Ascaris clavata og Distoma scabrum i Maven 9. f. v. 

Ogſaa i Torſkens Oje træffer man meget hyppigt Indvolds— 

orme, idetmindſte til visſe Tider af Aaret. 

Det nedenftaaende Træfnit fremſtiller den engelffe (Dogger-Banks?) 

Kabliau efter Ravrell, til Sammenligning med den Side 1 afbildede 

Oreſunds-Torſt. 

ædende Torſk og Islands Guldtorſk falde ſammen, maa over— 

lades en tilkommende Underſoger i Finmarken. 



Urtsmærteé. 
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42de Art. Kulleren (Gadus Æglefinus Linn) +). 

Ryggen graaagtig idet Violette uden Marmo— 

rering, Siderne ſolvfarvede; Sidelinien ſortagtig, 

noget buet; en ſtor, ſortagtig Plæt tæt over Bryſt— 

finnerne lidt bag Midten af deres Lengde; Hage— 

traaden ført (næppe 1 af Øjets Diameter); Hale: 

finnen halvmaaneformigt udffaaren. Ryggens 

Middellinie mellem Nakken og førfte Rygfinne 

tagformigt hævet. Hovedets Længde indeholdes 

omtrent fire Gange i Totallængden, og er ftørre 

end Kroppens ſtorſte Højde; Gabets Højde udgjør 

omtrent 1 af Hovedets Længde. 

RF. 15+20+21;; Bſtf. 20; Bgf. 6; Gbf. 23422; Hf. 257). 

+) Det fyftematiffe Artsnavn er dannet efter en gammel engelſk og 

franſt Trivialbenævnelfe, Ægrefin. 

**) De nedenſtaaende Tællinger oplyſe Fluktueringen i skarer Straa— 

letal. 

Totall. 181”; Rf. 15423421; Bf. 20; Bugf. 63 Gabf. 25423; SIF. 27. 

— 16% 3 — 1442043213; — 20 — 63 —237213 — 25. 

— 11339 5. — 154203213 20 — 63 —2620 25 

— 3 Fa DE 5 OR 185,78) 6 SU OD SER) 8 
— 833 — 16420323 20 —63 238425; 25. 
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Schonevelde, Side 18: Asellus minor. Synonymi. 

Pontoppidans banffe Atlas I, 648; G. Æglefinus. 

Muͤllers Prodr. n. 347: G. Æglefinus. 
Olavius, Skagens Beffrivelfe Side 164 n. 17: G. Æglefinus. 

Blod), die Fiſch Deutſchlands tab. 62. — 

Denne Fiſts Synonymi frembyder ingen Tvivl eller Vanſkelighe— 

der, hvorfor Anforelſen af de ovenſtagende Forfattkre — aldeles til— 

ftræffelig. 

Det er mig iffe befjendt, at denne Art blandt danffe Fi-Senævnel- 
ffere i Kattegattet har noget andet Navn end Kuller»). 

Derimod maa det, for at undgaage Misforftaaelfe, vel mærfes, at 

den famme langs Iydlands og Slesvigs Veftfyft overalt faldes 

Hovidling**). Paa den norffe Kyſt benævnes den alminde— 

ligen Hyſe (IslandfÉ Ise, Færoiſk Huisa), efter nogle Forfat- 

teres Angivelſe ogſaa Kolje. Dog har jeg aldrig felv hørt 

det ſidſte Navn anvendt; endnu mindre „Kollje med Fleck,“ 

hvilfet af Vilsfoøn (Prodr. Ichth. scand. pag. 42), med For— 

bigaaelfe af Hyſe, anføres fom det enefte norſfe Navn **). J 

Slien og Eckernforde-Bugten hed den paa Schonevelde's 

TiD „Koll,“ i Kielerbugten „Wydtogen.“ Mu til Dags 

*) Naar Saber (die Fiſche Islands Side 103) anfører, at Rulle— 

ren ved Helfingør kaldes Lopper (sic), mener jeg, at dette maa 

grunde fig paa en Forverling fra Fabers Side. Idetmindſte har 

jeg aldrig hørt bette Navn tillægges Kulleren, hvorimod Lyren 

(Gadus Pollachius Linn.) ofte 1 Ørefundet betegnes med Navnene 

Lubbe, Lub og Loppe, Navne, ſom ogſaa ſtundom paa Fijfetor= 

vet i Kjøbenhavn fejlagtigt tillægges Sejen — carbonarius 

Linn.). 

**) Hvor i ældre Brevffaber eller Sfrifter omtales Zvidling, mag 

derved forftaaeg Gadus Æglefinus, og iffe den egentlige $vid- 

ling (Gadus Merlangus Linn.). 

***) Kilden til Wilsfons Vildfarelſe ſynes Zallagers utrykte Beffri- 

velfe af Fiffene ved Bergen (et Par Ord om denne nedenfor un— 

ber Gadus minutus) at være, hvor dette Waon findes. 
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ffal den paa ſidſtnevnte Sted, efter en Meddelelfe fra Juſtitia— 

rius Boie, faldes „Vierog.“ For de tydfftalende Indvaa— 

nere paa Hertugdommernes Veſtkyſt er den bekjendt under Nav— 

net Schellfiſch. 
Den, fom fun har feet Kulleren paa vort Fiſtketorv, vil 

iffe finde dens Ydre meget tilloffende. Man maa have betrag— 

tet den i Havet, eller medens den levende træffes vp af dette, 

for at overtyde fig om, at den, ſtjondt med lidt Plumpfed i 

Formen, er en ſmuk Fiſt. 

Farven paa Ryggen mørfegraa i det Violette, Siderne 

ſolvgraa, Bugen mælfehvid; paa Overgangen mellem Ryg og 

Sider iagttages et metalffinnende (noget kobberrodt) Farveſpil. 

Sidelinien er ſortagtig, ſnart lyſere, ſnart morkere; en flor, 

fortagtig Plæt, ſom almindeligt har Form af en omvendt Tri— 

angel (dog iffe med ganffe ffarpe Omrids) udgaaer fra Side— 

linien vover Bryſtfinnerne, og naaer næften ned til disſe. Si— 

derne ere beftrøeve med mange ſmaa, forte Punkter. Rygfin— 

nerne og Halefinnen have omtrent Ryggens Farve, dog blandet 

med noget Lyferødt, ifær ved Roden. Bryſtfinnerne lyſere 

end Rygfinnerne, ſtundom næften ganſte fyferøde eller fjødfar- 

vede. Bugfinnerne ere hvide og Gadborfinnerne hvide i det 

Blaalige eller Graalige, begge med mangfoldige forte Priffer. 

Ojnenes Pupille morkeblaa; Hornhuden ſolofarvet, overloben 

med Sortagtigt, undertiden ogſaa med noget Mes fingguult. 

Udmaalinger: 
Tolalläanggße 133B9 GIS SED SIS 

ſtorſte Hojde (under førfte Rygf. ARENSE B 2075 GRAD As 

Højden over Gjællel:: bag. Rand: AA 225 B 183 01975: D 32/7; 

Højden foran Dalefinnens Rod: A83; B5373. C 5" DD 102; 

fr Tyklk (omirent under Pletter) 50417313 BA VSO DP! 

fførfte Omfredss AT 04 7) 495)" 5 

Tykkſ. foran alefſinene Rod 3B3430666 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gjgllelaagets bageſte Rand: A 34"; 

BRUGE RSD AE 
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det opſp. Gabs Højde indvend. A 131753 B9375 OS“3; D19'”; 

det opfp. Gabs Brede indvendigt: A 975 B7"5 C64"5 D14 ; 

Snudeſ. Fremr. foran Underkjeb. A 5'”3 B3“3 C 2"; D 63"; 

Mellemfjæbebenenes Længde: A 775 B 55 C 4375 D 11”; 

Længden af Mellemk. Apofyſe: A 34"; B 277; C 27; D "53/01 5 

Overkjcbebenenes Længde: A 11”; B 73773 C 637; D 16”; 

Underkjebens Længde fra Spidſen til Ledforbindelfen: A 1475 

BODER OVE DE 20 3 

Hagetraadens Lengde: 47273 B 44003 C;14 15 D 33 

Afſt. ſSnudeſ. til forr; Næfebor: 481445 B63 CRY SD) 12015 

itgrfesG ennen of forret ke febon ASIA SE BUS GANT Ty] 4, 

Afſt. mellem forr. og bag. Neſebor: A 3; B475 CD 17); 

ftørfte Gjennemf. af bag. Neſebor: A1475 B1/75 C1“;3 D15; 

indbyrdes Afſtand mellem det forrefte Par Neſeborer: A 7775 B 417 5 
€ ÅR! ; D 93 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Naſeborer: A 833 

BHO 003 

Afſtanden fra bageſte Neſebor til Øjets forreſte Rand: A 57; 

— VE ETS 

Ufftanden fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand: A 1417; B 

SEP OST DSO 

Diei Længdegjennen [nit ASO BY SEGS EDT: 

Sets Dø og gennem ni VA SEER SEG USED DAS 

Pandens Brede mellem Øjnene: Al10”"s3B 74033 GG ED HA 

Hovedets Højde over Midten af Øjet: A 20/7; B 12/7; C 11”; 
D 2 fr 5 3 

aFRanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte Rand: 

SEKS DERS NERESET H Joe eN Er 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: A 33"; 

BAS 6 
forſte Rygfn. Længdeftræfning: A 20“3; B 1157; C124/7; D 2517"; 

ben oprejſte ſorſte Rygfn Hojde 2 B 47775 G 149975 PT) 3177; 

Afſt. mellem før, og anden Rygfn. A6”'; B3“3 C23'"5 D743 

anden Rygfn. Længdeftræfning: A 2375" B 23'"; G22'; D 32"; 

den oprejfte anden og]. Sojde123 "BB 107 CE DAE; 

Afſtanden mellem anden og tredie Rygfinne: A 5“; B 217"; € 

SNEDE D Br 
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tredie Rygfin. Lengdeſtrækn.: A 24/7; B 1775 0 17375 D 30”; 

den oprejfte tred. Rygfin. Hojde: A11“; B 8375 C745 D 153 

itred. Rygfin. Afſt. fra Halefin. Rod: Aſs“; B5'75 GCB33 D833 

Bryſtfinnernes Læengde: A 23“3 B 1577; C 133 D 3”; 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 6”; B4“3 C 333 D 8"; 

Bugfin. Afftand fra Snudeſp.: A 37; B 25473 C 21“3 D 48"; 

Bugfinnernes Længde: A 17”; B 123"; (DAG PAL EN DP Als 

Bugfinnernes Brede ved Moden: A 3'”; B2“3 C 13“3 D 33"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand: A 5,5"; 
B 5 ED GE3155 D 72; 

Gadborets Lengdegjennemſnit: A 22/75 BI3“3 C 13“3 D 333 

Afſtand fra Gadborets bageſte Rand til Gadborfinnens Begyndelſe: 
FA: sl DE: B 15322 ( ——— D FALL: 

førfte Gadbf. Lengdeſtrekn.; A 37; B234“3 G 21375 D 373"; 

Den opr, førfte Gadbf. Højde: A15“3; B 93"; C 10”; D go, 

Afſt. mel. førfte og and. Gadbf.: A 475 B 11753 C03 D 53 

anden Gadbf. Længdeftræfn.: A 24“3 B 17/7; C 18”; D 30”; 

den opr. and. Gadbfin. Hejde: A 1075; B 775 C 775 D 16”; 

and. GCaobt. Aſt ſta Sale rode ASTBER AC PE DES 1 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne til Spidſen: A 23"; 
B ZU: & 1956 D SPAS 

Halefinnens Længde i Midten: A 9177; B 7175 C 75 D 15"; 

den udſpendte Haleſin. Brede B1830163 DIT 

Dybden af Halef. Indffjæring: A 53775 B 333 0 213 DI23 

Hovedet hos denne Art har noget Ejendommeligt i ſin 

ydre Form, Noget, der forekommer mig at minde om Knur— 

ren (Trigla) eller endog omHajerne. Dette ligger iſer dert, 

at Hovedet underneden er ganffe fladt, og at Snuden lægger 

fig ud over begge Kjæberne, iffe blot fortil, men ogſaa paa Siderne, 

faa at Munden faner Udfeende af at være anbragt paa Hove 

Dets Underflave. Fra Nakken ſtiger Hovedets ovre Flade ffraat 

ned til Snudefpidfen i en Bue; paa Siderne er Hovedet tem— 

melig ſammentrykket, og Sidefladerne parallele eller fodret ned— 

ftigende. Snuden er fort”), bred, i Enden ſtumpt afrundet, 

*) Afſtanden fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand udgjor iffe 
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ovenpaa noget hvælvet, Panden er mellem Øjnene bred +) 

og flad; bag Øjnene bliver Hovedets Overflade hvælvet, eller 

endog langs Middellinien kjoldannet, paa Grund af den ftærft 

udviklede Crista occipitalis. ) Gabet er, i Sammenligning 

med adffillige andre Torffearters, temmelig lidet; naar Munden 

er lukket, ræffer Overfjæbebenenes bagefte Rand næppe i lige 

Linie med Øjets forrefte Rand.*xx) Overkjeben rager betyde 

ligt frem foran Underfjæben, faa at Meflemfjæbebenene med 

Deres Tænder ere ganffe frie, naar Munden er lukket. Mellem— 

fjæbebenenes Tænder danne en Karte; man fan 1 den ftørfte 

Stræfning ffjælne fire Ræffer, den ene bag den anden, af hvilfe 

ben forrefte beftaaer af omtrent en Sneeé temmelig ſtore, lidt 

tilbagekrummede, cylindriffe, blot i Enden tilſpidſede Tænder, ſom 

gradeviis aftage i Størrelfe henimod Mundvigerne; de tre ba- 

gefte Rekker Tænder ere meget mindre, J Underfjæben 

danne Zænderne fo meget uregelmæsfige Rader, der omtrent 

ere af Form fom den yderſte Ræffe 1 Overfjæben; dog vife de 

nogen indbyrdes Størrelfesforffræl, og de ſtorſte Tænder ere 

ftillede bageft. Læberne ere af middelmaadig Tyffelfe, tæt 

beſatte med fmaa Papiller paa den indre Side; 1 Underfjæben 

findes endvidere lignende fmaa Papiller bag Tandræfferne; ders 

fønderligt mere end 4 af Totallængden, og Afſtanden fra Snude— 

ſpidſen til forreſte Næfebor er iffe ftørre end Ojets Diameter. 

x) Pandens Brede mellem Øjnene overganer hos ftørre Individer 

Ojets Diameter, hos mindre derimod iffe, 

**) Det er denne Forffjæl i Beenbygningen mellem Torſken og Kul— 

leren, i Forbindelſe med en ſtorre Brede af forſte Rygfinnes forſte 

Interſpinalbeen hos ſidſte, der hos den ene foranlediger Nakkens 

Længdefure, hos den anden bringer den til at forſvinde. 

x&%) Efter mine Udmaalinger ſynes bet opſpilede Gabs Højde i Rege— 

len at udgjøre omtrent x', af Totallængden, eller, med andre Ord, 

Gabet ſynes at vare omtrent ligefaa mange Linier højt, ſom Fiſkens 

Længde udgjør Tommer, 
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imod mangler den hos mange Fiffe bag Tænderne udfpændte 

Hud her, faavel i Over- ſom Underfjæben. Tænderne paa den 

forreſte DedlafPlougffjærbenet ere fun tilftede i ringe Antal 

(omtrent en halv Snees) og temmelig .uordentligt anbragte; de 

funne imidlertid figes at danne cen, paa Midten vinfelformigt 

bøjet, Rekke. Tungen, der, ligeſom den øvrige Mundhule, er 

af hvid Farve, ſidder temmelig langt tilbage; Formen er bred, 

med ftærft fonver, glat Overflade, fortil noget tilſpidſet (dog 

i Enden ligeſom afſtumpet) og adffilt fra Underfjæben. Svpalg— 

benene i Overfjæben, af hvilfe paa hver Side , findes tre, 

fom forenede danne en Oval, ere væbnede med et meget bety- 

deligt Antal ſtore, ftærfe, temmelig cylindriffe Tænder, og frem— 

ſtille ſaaledes to Karter. J Underfjæben er paa hver Side et 

Svælgbeen, der har Form af en meget bred og fav, ffraatftil- 

let Triangel, hvis Grundlinie ligger op imod den inderfte 

Gjællebue, og fom fortil ſtoder ſammen med Triangelen fra den 

modſatte Side; disfe to Svalgbeen danne ligeledes Karter, el— 

fer ere tæt befatte med Tænder; den inderſte bagefte Tand— 

ræffe overgaaer de øvrige noget i Størrelfe. Gjællebuerne 

ere paa den indre Side forſynede med tand- eller tornebærende 

Knuder, fom pan den yderfte og inderſte Gjællebue paa hver 

Side fun udgjøre een Rakke, paa de mellemliggende derimod 

to Rekker; den yderſte Gjællebue paa hver Side bærer desuden. 

en Rekke Forlængelfer af Børfteform, eller nøjagtigere ſom me— 

get langſtrakte, fmalle og tilſpidſede Blade. Hagetraaden 

meget fort, ligeſom beftaaende af to Dele, da Roden er tem— 

melig tyk, Enden pludfeligen borſteformig. De forreſte Næ: 

ſeborer, fom ligge noget nærmere Øjets førrefte Rand end 

Snudefpidfen og meget fæt ved de bageſte Næfeborer, ere endeel 

mindre end disſe ſidſte, og have Form af en ffraatftillet Oval, der 

bedæffes af en tilfpidfet Hudlap, frembragt ved Udvidelfe af 

Næfeborets bagefte Rand. De bageſte Naſeborer ere 

mere fjernede fra Pandens Middellinie end de forrefte, have 
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ligeledes Rgform, men vife aldeles intet Spor til Klap eller 

Hududvidelfe. Djinene ere næften fuldkomment kredsrunde, af 

temmelig betydelig Storrelſe =), højtftillede, faa at deres øverfte 

Rand ligger i Pandefladen. Gjælleftraalerne ſabeldannede; 

Gjælleaabningerne ere af Middelftørrelfe, begynde omtrent 

i Linie med Midten af Øjet, og ophore paa Hovedets Underflade 

ligeledes omtrent under Øjets Midte. 

Forſte Rygfinne, fom tager fin Begyndelfe over Ro— 

den af Bryftfinnerne, eller dog fun lidet bag disfe, og ſom ikke 

ved noget betydeligt Mellemrum adffilles fra Crista occipitalis, 

har altid ftørre Højde end Længde, og udmærfer fig ved en 

ſpids Triangelform. Forſte Straale har omtrent 2 af anden 

Straales Længde; denne, ſom er den længfte, overgaager dog 

den tredie fun ubetydeligt; de følgende aftage rafft i Størrelfe, 

faa at den fidfte fun omtrent har -1 af førfte Straales Længde. 

Forſte og anden Straale ere enkelte; den tredie begynder at 

vife Spor til Kloftning, dog faa fvagt, at man næften behøver 

Mikroſkopets Hjælp for at erkjende det; de følgende Straaler 

ere kloftede, men fun i ringe Grad; fidfte Straale ſynes atter 

at være enfelt; idetmindſte har jeg ikke, ſelb under Mikroſtopet, 

funnet erfjende nøgen tydelig Kloftning. — Anden Ryg: 

finne, fom med et ringe Mellemrum, (fire eller fem Straaler 

vilde kunne udfylde det) adffilles fra førfte, er meget lavere, men 

tillige meget fænger end denne; Formen fremftiller en lav Trian— 

gel, hvis forrefte Side er meget fortere end den bageſte. Forſte 

Straale har næeppe 2 af anden Straales Længde, denne om— 

trent £ af tredies, hvilken er ubetydeligt fortere end fjerde; 

fjerde til ſjette Straale de lengſte, indbyrdes omtrent lige 

*) Hog ftørre Individer indeholdes deres Gjennemſnit omtrent 41 Gange 

i Hovedets Længde, og hus mindre Individer udgjør det mere end 

3 af Hovedets Længde. Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til For- 

gjællelangets bagefte Rand er hos ſtore Individer lidt ftørre end 

Ojets Diameter, hos ſmaa Individer mindre end Ojets Diameter, 
Danmarks Siſte. IL A 
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lange; de følgende gradeviis aftagende, faa at fidfte fun har 4 

til 1 af forfte Straales Længde, Hvad Straalernes Forgrening 

angaaer, er Forholdet omtrent ſom hos førfte Rygfinne. Af— 

fanden mellem anden og tredie Rygfinne fynes 1 Regelen at 

være lidt ringere end imellem førfte og anden. Tredie Ryg 

finne er meget fortere og noget lavere end anden; Formen 

uregelmæsfigt triangulær med omtrent dobbelt faa ſtor Længde 

fom Højde; Straalernes Forhold frembyder ingen vaſentlige 

Afvigelfer fra anden Rygfinne. — Bryftfinnerne, hvis 

Længdeforhold fynes temmelig afverlende, maaſkee i Forhold 

til Dyrets Størrelfe *), ere af en langftraft: oval Form ; 

deres Længde omtrent fire Gange faa flor ſom deres Brede ved 

Roden. Fjerde til fjette Straale ere de langſte, fun lidet 

længer end tredie, men næften dobbelt faa lange fom førfte, der 

omtrent er tre Gange længer end ſidſte; førfte og anden Straale 

enfelte, de andre kloftede. Bugfinnerne, hvis Afftand fra 

Snudefpidfen er lidt mindre end Hovedets Længde, og fom om; 

trent indeholdes otte til ni Gange i Totallængden, eller vel endog 

noget mere, have en meget fmal og tilfpidfet Form (Længden 

6—7 Gange ſtorre end Breden ved Roden). Forſte og anden 

Straale enfelte, uddragne i traadformige Forlængelfer, ſom 

ſtrekke ſig langt ud af den forbindende Hud; anden Straale 

længft, dog fun lidt længer end forſte, omtrent dobbelt faa lang 

ſom ſidſte Straale. — Gadboret er anbragt i Enden af 

Totallæengdens forſte 2; tæt bag det, og lidt bag anden Ryg— 

finnes Begyndelfe, fager førfte Gadborfinne fin Begyn— 

delſe. Denne ſtemmer 1 Form, Længde, Højde og Straaletal 

omtrent med anden Rygfinne; døg maa disfe Forhold ikke be— 

tragtes fom ganffe fonftante, thi fnart indtager Rygfinnen en 

+) Bryftfinnernes Længde indeholdes omtrent fer til otte Gange i 

Totallængden; hos ſtore Individer ſynes Bryftfinnerne forholdsviis 

at være ftørre end hos fmaa. 
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lidt ftørre Længdeftræfning end Gadborfinnen, og ſnart finder 

det Omvendte Sted; med Henfyn til Højde ſynes Gadborfinnen 

i Negelen at have Overhaand. Forſte Straale er fort (fun 

omtrent 1 af den fængfte, men idetmindſte dobbelt faa lang 

ſom den fidfte); de folgende vore i Længde indtil ſyvende eller 

ottende, hvorpaa følge tre til fire af lige Længde; endeligen 

aftage de øvrige (de fire eller fem fidfte i flærfere Forhold end 

de foregaaende). Straalerne ere fun i meget ringe Grad fløf- 

tede, endeel endog faa utydeligt, at det fun med Vanfkelighed 

iagttages; et Par af de førfte ere enkelte. Afſtanden mellem 

forfte og anden Gadborfinne er ubetydelig, men iøvrigt 

noget variexende; den fidfte er baade meget kortere og lavere 

end den førfte, hvorimod den meget nær ſtemmer med tredie 

Rygfinne, faavel i disfe Forhold ſom 1 Straaletal og Form; 

anden Gadborfinnes Afftand fra Halefinnens Rod er i Regelen 

lidt. ringere end tredie Rygfinnes Afftand for ſamme; hos begge 

er denne Afſtand meget ringe, ſtjondt noget ftørre end den ind— 

byrdes Afftand mellem Rygfinnerne og mellem Gadborfinnerne. 

Halefinnen gaaer overmaade langt op paa Siderne af Halen, 

er i Enden juſt ikke dybt, men dog vet kjendeligt udffaaren 

i Halvmaaneform. Den Længde, i hvilfen Halefinnen gaaer 

op paa Halens Sider, er omtrent ligefaa flor, ſom Længden 

fra Spidſen af Halen til Spidſen af Halefinnen paa Siderne, 

og meget flørre end Længden fra Spidſen af Halen til Midten 

af Halefinnens bagefte Rand. 

Sidelinien er ikke blot iojnefaldende ved dens morke, 

mere eller mindre ſortagtige, Farve, men tillige ved en temmelig 

betydelig Brede; i den allerſtorſte Deel af dens Udftræfning er 

Den Nyglinien meget nærmere end Buglinien, uden døg at løbe 

parallelt med den førfte; den flade Krumning, ſom den danner, 

ftræffer fig fra dens Begyndelſe over Gjallelaagets bagefte 

Rand, indtil omtrent over Midten af førfte Gadborfinne. — 
4* 
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Uden at Sfjællene hos denne Fifi kunne kaldes ſtore , er 

Sfjælbeflævningen dog meget tydeligt fremtrædende, ifær hos 
ſtorre Individer. Sfjællene bedæffe Hovedet paa Siderne ind- 

til Øjets bagefte Rand, (tildeels noget længer), og Pandefladen 

endog en Stræfning foran Øjets forrefte Rand; Halefinnen er 

i en ſtor Strækning ffjælbedæffet, Rygfinnerne have endeel 

Sfjæl ved Roden, ifær paa den forrefte Deel, og Bryftfin- 

nernes Rod vifer ligeledes Sfjæl, faavel paa den ydre fom indre 

Side. Sfjæflene ere taglagte; dog gjøre de meget ſmaa Sfjæl 

nederft paa Forgjællelaaget Undtagelfe: disſe ere nedfænfede i 

Huden ved Siden af hinanden med temmelig ſtore Mellemrum. 

Ogſaa er dette tildeels Tilfældet med Skjcllene paa Rygfin— 

nerne og paa den indre Side af Bryftfinnerne. Skjallenes 

Form er almindeligen mere eller mindre regelmasſigt oval, til- 

deels ogſaa noget fiirfantet med afrundede Hjørner; de kon— 

centriffe Vextringe ere overmaade fine, og udgjøre følgeligen et 

betydeligt Antal (paa et Sfjæl af henimod 3“ ftørfte Diameter 

har jeg fundet mere end 70); ogſaa er Antallet af de til alle 

Sider udgaaende, noget bolgeformigt bøjede og uregelmæsfige 

Straaler meget flort (over hundrede); Sidelinien har ingen 

Sfjæl anbragte langs dens Midte, men blot tæt op paa Si: 

derne af den, hvoraf følger, at ingen Sfjæl gjennembores af 

Sideliniens ſlimudforende Kanaler. 

Indre Bys, Bughulen ſtrakker fig temmelig langt bag Gadboret; 

dens Længde overſtiger Hovedets Længde lidet, og er omtrent 

lig med 4 af Totallængden. Peritonæum perlemoderfarvet, 

overlobet med Gort. Leveren er meget flor, endog længere 

end Bughulen, faa at den ven Enden ligger bøjet; dens Farve 

er, naar Dyret ikke er udmagret, ſmukt guulhvid, lidt 1 det 

Rodlige. Ligeſom hos Torſten er den deelt i to Lapper (dog 

x) De ftørfte Sfjæl hos et Individ af atten Tommer havde henimod 

3“ Længde og 2“ Brede, 
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af meget forffjællig Størrelfe, den højre meget mindre end den 

venftre) foruden adffillige mindre Flige; den højre Hovedlap er 

flad og noget bred; den venfire noget prismatiſt, i Enden 

afſtumpet eller lidt udrandet, Leverens midterſte Deel eller 

Korpus er hvælvet fortil og underneden. Galdeblæren er 

meget ſtor, fæfdannet og forſynet med en meget lang og tynd 

Galdegang, ſom aabner fig i Tyndtarmen ganffe tæt ved 

Blindtarmen. Maven er omtrent af famme Form og Be— 

ſtaffenhed fom hos Torffen; dens Længde omtrent lig med Bug— 

hulens halve Længde; i dens Kardiakaldeel har jeg bemarket fer 

Lengdefolder. Portneren omgives af en Kreds, dannet af 

et ftort Antal ved Cellevæv forenede Blindtarme, fom ere deelte 

i Bundter og Smaabundter ſom hos Torffen; ogſaa ſynes 

Antallet næften at være ligeſaa ſtort (jeg har talt 192). Tar— 

men gjør ligefom hos Torffen to Bugter, og vifer ſaaledes 

tre paralleltlobende Afdelinger ; dens Længde er ikke fønderligt 

kortere end Fiffens Totallengde. Den forekommer mig forholds⸗ 

viis at være noget videre end hos Torffen, men har meget 

tynde og ffjøre Vægge, faa at den Tetteligen ſonderrives. 

Milten, af rødbrun Farve, trefidet prismatiſt Form og middel: 

maadig Størrelfe (hos et Individ paa 16” omtrent 1” lang 

og 4“ bred), ligger under Svømmeblæren over Tarmens fo 

forſte paralleltlobende Strækninger, tæt bag Galdeblæren og 

foran Generationsorganerne. Hunnernes Rognfæf har næften 

famme Form ſom hos Torffen, dog er den flærfere kloftet og 

fun fammenvoret i en lille Stræfning bagtil, hvor hver af dens 

Halodele udfender en lille, ligebagudrettet Spids eller Horn. 

Uringangen er fang; Urinblæren har jeg fundet femme- 

lig lille, treſpaltet eler ved Enden forfynet med to Vedhæng, 

der dog fun vare ſmaa, det venſtre noget mindre end det 

højre. Nyrerne forekomme mig aldeles ikke at vife nogen 

væfentlig Afvigelfe fra ſamme Redſtaber hos Torffen. Der— 

imod fan med Henfyn til Svømmeblæren, ffjøndt den ogſaa 
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viſer megen Overeensſtemmelſe med Torſtens, mærkes, at de to 

fremadrettede Horn, fom udgaae fra Hjørnerne af dens 

forrefte Rand, her ere meget førte (fun omtrent 5 lange hos 

et Individ af 13” Længde), og at Svømmeblærens Siderande, 

hvor de hæfte fig til Ryghvirvlernes Tværforlængelfer, vife en 

meget ftærft fremtrædende og tydeligt faugtandet Form; en 

Egenſkab, fom vel ogſaa erfjendes hos Torffen, men i meget - 

ringere Grad. 

Mellemfjæbebenenes Længde udgjør omtrent 3 af 

Kjæbebenenes Længde; deres opadrettede eller bagudrettede 

Apofyſe er forholdsviis meget længer og tillige af mindre 

plump Form end hos Torffen; dens Længde har jeg omtrent 

fundet lig med Mellemfjæbebenenes halve Længde. Overfjæbe- 

benene forefomme mig, ſammenlignede me) Torffens, at være 

bredere, hvad den overſte Trediedeel angaaer; tyndere og mere 

flade eller bladagtige, hvad de to nederſte Trediedele betræffer. 

Hvad der ifær er betegnende for Hjærneffallen hos nærværende 

Art, i Sammenligning med foregaaende, er Højden af Inter— 

parietalbenets Kriſta eller Kjol, medens ſamme hos Torffen er 

meget lidt fremtrædende (eller næften rudimentær) paa Hovedets 

Overflade. Gjællelaagsftylferne ere ganffe af ſamme 

Form fom hos Torffen: Forgjællelaaget fort, halvmaane— 

dannet, beftaaende af to Plader; detegentligeGjællelaagss 

ſtykke lille, foroven fmalt, forneden bredere, den nederfte Rand 

udffaaren, hvorved to temmelig ſpidſe Pigger dannes; Under- 

gjællelaaget har Form af en langſtrakt Triangel; Mellem: 

g jellelaaget meget ſmalt, næften liniedannet, fortil lidt til 

ſpidſet. Overſkulderbladets nederfte Green har omtrent den 

øverftes hafve Længde, Skul derbladet er temmelig fort, ſtærkt, 

trefidet, forneden tilfpidfet. Overarmbenet af Form næften 

fom hos Torffen, men af noget ftærfere og tykkere Bygning; Albu e— 

benets og Straalebenets Forhold ganffe fom hos Torffen. 

Den ravnenæbdannede Forlængelfe er ligeledes fom hos 

— sl 
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Torffen, fun at de bolgedannede Bugtninger i Enden favnes. 

Bæffenet frembyder ingen Afvigelſer. Ryghvirvlernes 

Antal har jeg fundet at være 53, af hvilfe 20 tilhøre Bugen, 

33 Halen. Forſte Ryghvirvels opſtigende Tornefortfættelfe er 

temmelig høj (fun lidt lavere end Crista occipitalis) og fammen- 

tryffet fra Siderne; anden Tornefortfættelfe er fortere end 

førfte og tredie atter fortere end anden, men de følgende tiltage 

derpaa atter i Længde, indtil de naae deres ſtorſte Længde- 

udvikling paa de fer eller fyv forfte Halehvirvler. De tre førfte 

Bughvirvler vife ingen Spor til Tværfortfættelfer ; paa fjerde 

Hvirvel er Tværfortfættelfen endnu meget ført, ſpids, fammen- 

tryffet 1 Retningen forfra bagtil; de følgende tiltage i Stor— 

relfe, indtil de fra tolvte til fyttende Hvirvel opnaae deres 

ſtorſte Udvikling, og blive tillige brede og fladtrykkede 1 Ret— 

ningen ovenfra ned (de antage tillige ligeſom et Slags Skee— 

form, idet den opadvendte Flade er hvælvet, den nedadvendte 

udhulet). Deres Retning er iovrigt ffraa ud og ned. Rib— 

benene dobbelte. Den Beenring, fom dannes af Hale 

hvirvlernes nedſtigende Tornefortfættelfer, er paa de fire førfte 

Halehvirvler meget ſtor, ffjøndt efterhaanden aftagende fra 

førfte til fjerde. Paa de to førfte vifer Ringen en ejen— 

dommelig Form, idet den er ſtærkt ſammentrykket forfra bagtil, 

og paa hver Side førneden forfynet med et fremſpringende 

Hjørne. De tolv fidfle Halehviroler tjene til Underſtottelſe for 

Halefinnen. 

Af denne Fiſt har jeg ingen Afarter feet, og heller ingen 

fundet tydeligt betegnede hos andre Forfattere. Vel vaaftaaer 

gaber”), at den islandfke Kuller „afviger meget fra den 

danſte,“ faa at han endog udtryffer Formodning om, af den 

muligen funde være en ny Art; ſtjondt han lader fig nøje med 

foreløbigt at betragte den ſom en „klimatiſt Varietet.“ Men, 

*) Die Fiſche Islands, S. 102. 

Afarter. 
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da hans Beffrivelfe egentligen Intet indeholder til Underftøt- 

telfe for denne Mening"), da han ingen umiddelbar Sammen— 

ligning ſynes at have anftillet mellem danffe og islandffe In— 

divider, da hans Kjendffab til de danffe Fiffe var meget ringe 

for hans Ophold paa Island, og da endeligen Kulleren i det 

nordligfte Norge kommer overeens med den danffe: mener jeg, 

at hans Paaſtand ikke kan tillægges nøgen fønderlig Vægt. 

Desnagtet ſtulde jeg have onſket, ved Underſogelſe af islandſte 

Individer ganffe af have hævet al Tvivl over dette Punft; 

hvad jeg dog iffe har været iftand til, da det kongelige zoolo— 
giffe Mufeum favner Exemplarer af den islandffe Kuller. 

Kulleren flager i Storrelſe temmelig meget tilbage før 

Torffen. Det ſtorſte Individ, jeg ſelv har underføgt nærmere, 

havde en Længde af omtrent 28 Tommer og en Bægt af henimod 

fer Pund. Dog naaer den hyppigt nof en Størrelfe af tre Fod 

eller vel endog noget mere, og man træffer ſtundom Kuller af 

tretten til fjorten Punds Vægt, ffjøndt neppe paa de danffe 

Kyſter. Kuller af fire til fem Punds Vægt forekomme ikke fjældent 

hos os, fornæmmeligen paa Iydlands og Slesvigs Veftfyft. 

Denne Art har omtrent ſamme Udftræfning fra Nord 

mod Syd ſom Torffen. Jeg har truffet den et Par Mile uden 

for Spitsbergen paa omtrent 779 n. Br.; langs hele den 

norffe og engelffe Kyft er den hyppig, og paa Franfrigs Veſt— 

kyſt ikke ſjelden. Om den fanges pan den ſpanſte og portu— 

*) Hans Angivelſe, at den islandſte Kuller næften ene nærer fig af 

Skaldyr, den danſte meft af Fiſte, er urigtig for den ſidſte, og ſynes, 

hvad den forſte angager, i Strid med, hvad han felv paa den fol— 

gende Side anfører. Storrelſen, der ifær ſynes at have været ham paa— 

faldende, Fan Intet beviſe; ligeſaalidet de ſtore Skjal, thi Enhver, 

ſom har haft Lejlighed til af denne Fiſk at underføge Individer af 

forffjællig Størrelfe, vil vide, at Skjallene hos ſtorre Individer, 

uden juft forholdsviis af være ſtorre end hos mindre Individer, bog 

falde mere i Øje, 
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giſiſte Veſtkyſt er mig ubekjendt; derimod antages det for af— 

gjort, at den ikke naaer ind i Middelhavet. Hvad Udbredelſen 

i Oſt og Veft angaaer, fan den iffe ſammenlignes med Torffen ; 

da den vel endnu fees paa Islands Kyſter, men derimod ikke 

er fagttaget ved Grønland %) eller andre amerikanſte Kyſter. 

Endnu maa mærfes, at den ikke trives 1 braft Vand faa godt 

ſom Torſten, og derfor iffe forekommer hyppigt i Oſterſoen 

(ſtjondt det ikke kan betvivles, at den jo nu og da ſees der), og 

ikke gaaer langt ind i dette Hav. Det er endog temmelig ſjel— 

bent i Oreſundet at træffe den fyd for Hveen. 

Kulleren er en ſelſtabelig Fiſt, ſom altſaa gjerne træffes ſtime- Levemaade. 

viis; den opholder fig i Regelen paa dybt Vand og nær Bun- 

den, og gaaer iffe faa langt ind paa Grundene ſom Smaa— 

forffen **8). Den er iøvrigt meget uftadig og omſtrejfende 1 fin 

Gang under dens Ophold nær Kyften. „Jeg har tidt anmærfet 

paa andre Steder,” fortæller Olavius ***), „i Henſeende til 

ſmaa Kuller ifær, at, endffjøndt man paa gen Dag har fanget 

med Line 6—700 Stykker, have Fifferne Dagen efter, og paa 

felvfamme Sted, ikke fanget undtagen nogle faa. Saa uftadig 

er denne Fiffeart.… Nogle Steder paa vor Kyft, til Exempel 

ved Hornbæk, forekommer Kulleren hele Aaret igjennem, men 

fanges dog ſnart i flørre, fnart 1 ringere Mænge. Andre 

Steder (paa Hertugdommernes Veſtkyſt) nærme Stimerne fig 

*) Den grønlandffe Fiſt, Otto Fabricius antog for Gadus Æglefinus, 

er en ny Art (Gadus agilis Rhrdt.). 

**) Undtagelſer derfra forekomme vel; ſaaledes har jeg feet et iffe ringe 

Antal fanges med Flyndervaaddene ved Aalbek. Regelens Gyl— 

bighed ſvakkes dog iffe ved denne Undtagelſe, men finder fit Beviis, 

deels i den almindelige Maade at fange denne Fiſk paa, næmlig ver 

Bundkroge (3: Kroge, ſom ligge paa Havbunden); deels i det ſad— 

vanlige Indhold af dens Tarmekanal, toſtallede Bløddyr afSlægterne 

Cardium, Tellina o. f. v. blandede med Dynd. 

sk) Skagens Beffrivelfe, Side 189. 
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Landet to Gange om Aaret: førfte Gang fra Februar eller 

Marts til Jakobi Dag; anden Gang fra Oftober til henimod 

Juul. — Paa flere Stræfninger af vore Kyſter har man bemærfet, 

at Kulleren aldeles er bleven borte i en Rekke af Aar. Saa— 

ledes fortalte man mig 1 Aalbæf, at for tredive Mar fiden 

forefom ved Aalbæf ſmaa Kuller i en faa overordentlig Mængde, 

at Fifferne aldeles floge Vrag paa dem. Derpaa bleve de borte 

i omtrent tyve Mar (ſom Fifferne forklarede det, ifølge en gud— 

dommelig Straf). Endeligen kom de atter tilbage, men vare 

langt ftørre end tilforn. Denne fidfte Paaſtand beviftes 

mig uimodfigeligt deraf, at de nu maatte anvende ftørre Kroge 

til Fangften end tilforn. En analog Kjendsgjerning beretter 

Aagaard”) fra Beftfyften af Iydland: „for nogen Tid fiden 

vare Kullerne en halv Snees Aar bortvegne herfra Stranden; 

nu (1802) ere de igjen fomne tilbage, og befandtes ved 

Tilbagefomften ftørre end tilforn.“ Da Olavius 

udgav fin Skagens Beffrivelfe (1787), var Kulleren forfounden 

fra Skagens-Egnen: „Flojen har, efter de ſpenſte Fifferes 

Beretning, flaaet fig oſter over, og lober iffe Iydland nær- 

mere, end til den ſaakaldte Lesſo-Aal“ o. f. v. — Fiffere i 

Frederikshavn fortalte mig, at de ſtorſte Kuller almindeligen 

fanges nærmeft Land. Derſom dette er paalideligt, fortjener 

det at mærkes; da det firider imod, hvad med de flefte andre 

Fiſte er Tilfældet. — Farrell anfører *, at blandt de Fiſte, 

der holdteg i den ovenfor (Side 37) omtalte Saltvands-Dam, 

bleve Kullerne tammeſt, og toge Snagle af Haanden, cen efter cen. 

Ligeſom Kullerens Gab forholdsviis ev mindre end Tor: 

ffens, ſaaledes er ogſaa dens Graadighed mindre, efler, maaſkee 

rigtigere ſagt, indſtranket fil mindre Dyr. Et af dens fornemfte 

Næringsmidler, forffrællifge Muslingarter, hvilke den nedfluger 

%) Beffrivelfe over Thye, Side 43. 
*x) British fishes, II, 154. 
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hele, ev allerede angivet. Men foruden disſe ſoger den ogſaa 

Orme (ifær Amphitrite auricoma, af hvis Rør man ofte finder 

talrige Brudſtykker dens Tarmekanal), Kræbsdyr og mindre 

Fiffe. At Sild, Tobiſer og Strandørme (Arenicola pisca- 

torum Lam.) afgive fortrinlig Madding for den, bevifer dens 
Forfjærlighed for denne Føde. 

Angivelſerne vover Legetiden ere noget afvigende: medens — 

Pennant fætter den for ſtore Kuller fra Midten af November 

til Enden af Januar, falder den efter Jarrell i Februar og 

Marts, efter Faber i April og Maj. Den fidfte Angivelfe 

fremmer bedft med min egen Erfaring, og jeg mener endog, 

derſom min Hukommelſe iffe ffuffer mig, at have truffet Hun— 

ner med gydefærdig Rogn endnu noget fenere”). Efter Jarrell 

er Yngelen fer Tommer lang i Begyndelfen af September. 

Da jeg I Juni hyppigt har feet Kuller af omtrent 8 Tommers 

Længde paa den norffe Veſtkyſt, fynes andre Forhold der at 

maatte være gjældende, efterdi det neppe fan antages, at en 

ung Kuller i en Tid af ti Maaneder fun ffulde vore to Tom— 

mer i Længde. 

Kulleren ſynes i de fleſte Henfeender at funne anvendes ſom Anvendelſe. 

Torſken. J Kjøbenhavn er den temmelig ringeagtet ſom Næ- 

ringsmiddel; hvilfet vel for en Deel beroer derpaa, at den ikke 

plejer at erholdes ganffe friff) ; men felv i dens fuldfomnefte 

*) J Anledning af Kullerens Rogn vil jeg anføre en Mening hos 

jydffe Fiffere om denne Fiſts Udvikling. Da Rognkornenes Størrelfe 

hos en Kuller, ſom en Fiffer renfede, tiltraf fig min Opmarkſomhed, 

fpurgte Manden mig, om jeg vidfte, „at der gif tre Korn til hver 

Kuller,” Jeg yttrede Tvivl imod Rigtigheden heraf; men han for- 

klarede mig, „at et Rognkorn gaaer til Kroppen, og et til hvert af 

Øjnene,” 

xx) Efter hvad Kvafeffippere have berettet mig, ffal den iffe udholde 

Transporten med Kvaferne, og vifer ſaaledes, ligefom med Henſyn 

til Udbredelſen, en ringere Intenfitet af Livsfraft end Torffen. Dog 
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Tilſtand ſtaaer ben meget tilbage for Torffen i Velſmag; ben har 

nogen Lighed i Smag med Hvidlingen, men er dog ogſaa meget 

ringere end denne. Vore Fiffere ynde den imidlertid, og 

jeg har hørt dem beromme den, „fordi den altid er lige 

god, Sommer faavelfom Vinter,” medens Torffen derimod taber 

fig om Sommeren. Bedſt er den af et Par Punds Vægt. 

Den vigtigfte Kullerfangft hos os drives ved det nordlige og 

veftlige Iydland, famt paa Fans. Udbyttet af dette Fifferi 

førres for den allerftørfte Deel, og afgiver en Handelsartikel, 

ifær paa jydffe og flesvigffe Markeder. 

Kulleren har omtrent de ſamme Fjender fom Torſken; og 

bette gjælder tffe blot med Henſyn til de ſtorre Sodyr, der 

Funde faldes dens ydre Fjender, men ogſaa hvad Snylte- 

dyrene angaaer. Saaledes træffes Caligus curtus paa Huden, 

Lernæa branchialis paa Gjællerne, Ascaris clavata i Maven, 

Echinorhynchus Acus øg en Bothriocephalus i Tarmen o. f. v. 

vil jeg endnu iffe, efter de hidtil anſtillede Forſog, anſee det for 

afgjort, at den er ubrugbar for Kvaſehandelen. 



43de Art. Glyfen («Gadus minutus Lin,?). 

Ryggen rødligt guulbrun uden Marmorering, Artsmarke. 

Bugenhvid, Sidelinien brun. Hagetraaden middel 
maadigt lang (længer end Øjets halve Diameter). 

Øjets Gjennemfnit udgjøri af Hovedets Længde, 

og er ftørre end Afſtanden fra Snudeſpidſen til 

Øjets forrefteRand. HovedetsLæengde er omtrent 

lig med den ftørfte Højde, og indeholdes mere 

end fire Gange (omtrent4l Gange)i Totallængden. 

Naffen hvælvet, uden Fure. Det opſpilede Gabs 

Højde omtrent lig med Hovedets halve Længde. 

Gadboret fun lidt bag Enden af Totallængdens 
forſte Trediedeel. Halefinnens bagefteRand me- 
get ſvagt indbojet. 
Rygf.14+23—+21;Bryftf. 18; Bgf.s; Gadbf.274+21; Halef. 259). 

*) Følgende Tællinger oplyſe Afverlingen i Finnernes Straaletal, ſtjondt 

de næppe kunne anſees ſom tilftræffelige til at begrunde en Norm: 

Totall, 83”; Rgf. 154254223 Brſtf. 3; Byf.6; Gobf. 284233 Hf.12; Gjſt.⸗. 

— 73 —461723*19; ⸗ 173 ⸗ 63 —⸗267223 — 123 7, 

— SUS — "14123721 — 33; 63 — 984243 337. 

— SST 54093 6 0 DØRE DE ERE 
— CE SAS 18 63 2—33 
RUS — 683 6 24 ofre 13; — 7. 
— 6373 6 ⏑ 130 7. 

3 — 13120720) 485 — 65 — 257921 8] 
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Linné: Syst. nat. edit. Xma pag. 438, Gadus minutus (tildeels?) 

Zallager: Bejfr. over Ziffene ved Bergen (Manuffript) Gadus 

Kolljex). ” | 

YWilsfons Prodr. Side 41: Gadus luscus. 

Narrell: British fishes, II, 161: Gadus minutus. 

Fries : Skandinaviens Fiffar, Ade Hæftet, Side 78, G. minutus. 

Fries og Ekſtrom: Sfandinaviens Fiffar, Tab. 17. 

Linné ſynes iffe ſels at have feet ben Fiſt, han i Systema naturæ 

betegner med Navnet Gadus minutus, og anfører ingen anden Hjemmels— 

mand for den end Artedi. Imidlertid angiver han med et Slags 

Haardnakkethed, om jeg faa maa fige, blot Middelhavet fom dens Hjem xx), 

* 
— 

— 

Det af Rarrell angivne Straaletal (Rf. 17119417; Bſtf. 143 

Gadbf. 25417) afviger temmelig paafaldende fra mine Tallinger. 

J Reinhardts Recenfion af Nilsſons Prodromus (Maanedsſtrift 

for Litteratur, femte Aargangs tredie Hæfte) findes, Side 250, føl- 

gende Attring: „Maaſkee ville disſe Tvivl blive opløfte, naar de af 

ben, for flere Mar ſiden afbøde, Zallager udkaſtede Beffrivelfer 

af de bergenffe Fiffearter engang kunde blive offentliggjorte,”  Digfe 

Ord vafte min Nysgjærrighed faa meget, at jeg under et Ophold 

i Bergen 1839 iffe forfømte at erfyndige mig om det paapegede 

Manuſkript, hvilket jeg, ved Stiftamtmand Chriſtie's Forekommenhed, 

erholdt tillaans af bet bergenffe Muſeum. Men jeg fandt mig 

meget bedraget 1 min Forventning, og troer viſt ikke, at der er 

nøgen Grund til at ønffe, at be trykte Bogers Antal ved det ſtulde 

blive forøget, da det næppe indeholder en eneſte Notice, ſom kunde 

fortjene at opbevares, For at unddrage Andre fra en lignende 

Skuffelſe, har jeg iffe anfeet denne Bemærfning overflødig. Men ba 

Zallager imidlertid er den forſte nordiſte Fauniſt, ſom faa tydeligt 

har betegnet nærværende Art (ſtjondt han antog den for ny), at den 

aldeles iffe fan miskjendes, og ba Nilsſon formodentligt gjennem 

ham førft er bleven bekjendt med den, ſynes det billigt, her at paa— 

ſtjonne bette, ifær da jeg iffe oftere vil have nogen Lejlighed til at 

omtale denne Forfatter. 

Dan vedbliver næmlig endnu iden 12te Udgave af Syftemet at betegne 

Middelhavet ſom dens udelukkende Bopæl, uagtet Artedi udtryffeligt 

bemærfer, at den findes pan Kyſterne af Cornwall. 
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Men bet ér ingenlunde afgjort, at Middelhavets Gadus minutus eller 

Capellan er identiſt med ben nordiffe *); og for faa vidt man vilde hen— 

drage den linneiſte Diagnoſe blot til Middelhavsfiſten (hvad hans Ord 

i visfe Maader berettige til), blev det meget tvivlſomt, om bet af ham 

hentede Synonym hørte herhid. Med Artedi er derimod Forholdet 

anderledes, Da han foruden Rondelet citerer Willughby og Raj, hvis 

Poor eller Power upaatvivleligt er identiſk med vor nordiffe Fiſt. Imid— 

lertid pasſer hans Diagnoſe iffe i alle ”Punfter ==), Blochs Gadus 

minutus tør jeg iffe antage for herhidhorende ***). 

Skjondt denne FifÉ næppe — noget danff Navn, mangler — 

den ikke nordiffe Benævnelfer, JBergensegnen er den bekjendt 

under Navnet Kälje. Ved Stavanger har jeg hørt den 

kaldes Berglax; men jeg tor ikke paaſtaae, at dette Navn 

udeluffende tilkommer den, og ikke fnarere paa forffjællige Steder 

af Den norffe Kyftiræfning tillægges forffjællige, mindre hyppigt 

forefommende, Fiffearter. J Kriſtianiafjorden har jeg erholdt 

den under Navnene Rodſnæœkke og Sypiger). De fvenffe 

Fiffere 1 den Bohuslänſte Sfærgaard benævne den, efter Fries, 

Glyskolja og Glyfa rn. Efter Nilsſon ffal ogſaa Lu bb 

være fvenfft Navn for den. 

Det lille Hoved, den førte Snude, det ſtore Oje og denveſtrivelſe. 

ſammentrykkede Krop fynes mig at være det meſt Betegnende 3 

*) Af Rondelets førte Angivelſer og raa Afbildning (der endog fun 

tildeler Fiffen cen Gadborfinne) fader fig Intet hante til Befræftelfe 

derfor. Bruͤnnich's Beffrivelfe (Ichth, massiliensis pag 21) er, 
ligefom ogſaa Risſo's (Ichth, de Nice, pag. 111), for flet og 

ufuldſtendig til at kunne afgjøre noget; men begge indeholde de 

Omftændigheder, der ſynes ſtarkt at tale mod Identiteten. 

x%) Ano in medio corpore modftrider mine Udmaalinger. 

XX) See nedenfor (Side 74) under Artens geografiſke Udbredelſe. 

P) See: Danmarks Fiſke, I, 497—498, 

+) Ubefjendt med noget danſt Navn for Gadus minutus, har jeg 

valgt at betegne den med dette, der dog har hjemme i Kattegattet. 
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denne Arts Idre; hvortil dog endnu kommer Farven og ben 

tydelige Sfjælbeflædning. 

Farven paa Ryg og Sider rødligt guulbrun, mod Bugen 

perlemoderagtig med fmaa forte Plfætter, der under Bugen 

have et ſtjerneformigt Udſeende. Sidelinien brun, Bugfinnerne 

hvide; de øvrige Finner af brunlig Farve (dog meget lyſere 

end Ryggen) med ſortagtig Spidfe eller Rand, undtagen Bryft- 

finnerne, fom ere uden fort Spidſe, men derimod ved Roden 

vife tydeligt Spor af en mork Plet. Pupillen blaafort, 

Hornhuden ſolvfarvet, mere eller mindre overlobet med morke 

(brune, forte og blaalige) Skygger. Underfjæbens Spidſe er 

i Almindelighed ſortagtig; Mundhulen og Gjællefaviteten hvide. 

Enkelte Individer have en mørfere, graabrun eller endog ſort— 

brun Farve paa Ryg og Sider, og hos disfe antage ogſaa 

Finnerne et mørfere Udfeende. 

Udmaalinger I: 

Totallængde: A 8453" B 727; € 7"; 

ftørfte Højde (over Gadboret): A 2"; B 2017; C 13"; 

Højde over bageſte Spidfe af Crista occipitalis: A 137; B18"”5 15475 

Højde foran Halefinnens Rod: A 5/75 B 4175 C 4"; 

ftørfte Tyffelfe (omtrent over Gadboret): A 17; B 10377 C 10”; 

Omkredſen famme Sted: A 437; B 4173 € 35"; 

Tyffelfen fſoran Dalefinnens Rods ASUS BT ORNE DIES 

Ufft. fra Snudeſp. til Gjællel. bageſte Rand: A 2347; B21/7C 194375 

NA ſta Onudeln, HI Salten AS PRIS BERO SOS 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 17; B 117; C 9177; 

bet opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 91/7; B 81/7; 083 

Snudeſp. Fremragning foran Underkjeben: A117,; B14; 014 3 

Mellemfjæbebenene$ Længde: A 8“3; B 61/7; C 633 

Længden af Mellemfjæbebenenes Apofyſe: A 37; B23“3 C 2"; 

Overfjæbebenenes Længde A 93; B 8177; 0 7377; 

Hagetraadens Længde: A 575 B 43“3 € 4"; 

*) De udmaalte Individer vare alle Hunner, 
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Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til dens Ledforbindelſe: A 11/7”; 
B 1033 F ged, 

Ufftand fra Snudeſ. til forreſte Neſebor: A 4/7; B31/75 31775. 

ftørfte Gjennemſnit af forrefte Næfebor: A 3577; B 2775 € 277; 

Afſtand mellem forrefte og bageſte Neſebor: A 4775 B 4775 033 

ſtorſte Gjennemſnit af bagefte Næfebør: A 37; B 3775 € 2775 

indbyrdes Afſt. mellem det forr. Par Neſeb.: A433; B4'75 CA": 

indbyrdes Afſtand mellem det bagefte Par Naſeborer: A 547”; 
B 443 € 47/14 

Ufftanden fra bageſte Naſebor til Ojets forreſte Rand: A 1177; 
B 1; Cc 14; 

Afſtanden fra Snudefpidfen til Øjets forrefte Rand: A 64/7; B 
523 ink 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 8477; B 72/75 € 647; 

Øjets Højdegjennemfnit: A 8“; B 7773 0 61; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 54/7; B 573; C 5475 

Hovedets Højde over Midten af Øjet: A 14/7; B 175 C 1137”; 

Afſtanden fra Øjets nederfte Rand til Hovedets Underflade: A 6“3 

Bo GEo ls 

Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand: 

AAU BTS 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: A 215 

B1231 45101210 

førfte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 17; B 11377; C 1037”; 

den oprejſte førfte Rygfinnes Højde: A 17; B 1377; C 117"; 

Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne: A 14““; B13'75 013 

anden Rygfinnes Længdeftræfning: A 27; B 224"; C 205" 

Den oprejfte anden Rygfinnes Højde: A 87; B 84773 0 63"; 

Afſtanden mellem anden og tredie Rygfinne: A 27753 B13“;3 023 

tredie. Rygfinnes Længveftræfning:-A 163 B 1333 12"; 

den oprejſte tredie Rygfinnes Højde: A 8”; B7453 0 735 

tredie Rygfinnes Afſtand fra Halefin. Rod: A4“3; B433 (33; 

Stoftinnerness…Løngoe: A-4167%5 1663 014" 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 4/7; B 3232/75; C 3”; 

Bugfinnernes Afftand fra Snudeſpidſen: A 21377; B19; C17'"; 

Bugfinnernes engde 113175 B42/"5 C:103705 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 1377; B 13775 € 137; 
Damnarks Siffe, 11 5 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand: A 3”; B 

31/25 303 

Gadborets Lengdegjennemſnit: A 3775 B 23/75 C 237"; 

Afſtand fra Gadborets bagefte Rand til Gadborfinnens Begyndelſe: 

—3 
ſorſte Gadborfinnes Langdeſtrekning: A 2977; B 25"; 0 23"; 

den oprejſte forſte Gadborfinnes Hojde: A 10775 B 93'75 € 73”; 

Afſtand mellem førfte og anden Gadbf.: A 1375 B 27; 01“3 

anden Gadborfinnes Længdeftræfning: A 17/7; B 14/75 € 13”; 

den oprejfte ander Gadborfinnes Højde: A 73775 B 7775 C 6”; 

Gadborfinnens Afftand fra Halefin. Rød: A 4/75 B 32775 € 34"; 

Halefinnens Lengde fra Roden paa Siderne til Spidſen: A 17"; 

BSC MS 

Halefinnens Længde i Midten: a 87; B 83 € 77; 

Den udfpændte Halefinnes Brede: A 1577; B 13“3 0 12”; 

Dybden af Halef. Indffjæring i Enden”): A1“3; B 13775 C 1175 

Halef. Lengdeſtrak. langshen ad Halens Sider: A 9773 B73 06“. 

Hovedet, hvis Længde omtrent indeholdes fra 41 til 41 

Gange i Totallængden, og ſom fnart er lidt ftørre, fnart lidt 

mindre end den flørfte Højde, er noget ſammentrykket med lod— 

rette, fortil fvagt fonvergerende Sider. Panden ſtiger ned 

med ringe Sfraaning og en fvag Bue, er mellem og foran 

Dinene flad og bred, bag Øjnene tagformigt hvælvet. Skraa— 

ningen af Hovedets Underflade er betydeligere end Pandens 

Skraaning. Snuden fort, bred, hvælvet, ſtumpt afrundet. 

Dverfjæben længer og bredere end Underfjæben, dog i rin— 

gere Grad end hos Kulleren. Læberne temmelig tynde og 

hudagtige, indvendigt forſynede med Papiller. Hagetraaden 

borſteformig eller jævnt tilſpidſet, middelmaadigt lang, fænger 

end Øjets halve Gjennemſnit men kortere end Snuden til Øjets 

forrefte Rand. Gabet fan figes at være temmelig ſtort; idet 

Dets Højde, naar det opſpiles, omtrent er lig med Hovedets 

=) Vel at mærfe, naar Halefinnen iffe er udfpændt; thi i modſat Til- 

fælde forfvinder Indffjæringen aldeles. 
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halve Længde; Breden er noget ringere end Højden, men ud: 

gjør dog mere end 2 af denne. Naar Munden er lukket, naaer 
Dverfjæbebenet juſt iffe hen under Midten af Øjet, men dog 

ud over Pupillens forrefte Rand.  Mundens Fremffydelighed 

ev fun meget vinge. Mellemfjæbebenene have en ydre 

Ræffe af ftørre, vidt fra hverandre ſtillede, noget foniffe og lidt 

krumme Tænder (omtrent et Dufin paa hvert Mellemfjæbebeen) 

og bag denne flere Rakker meget fine, tætftillede Tænder. 

Skjondt Tænderne i den ydre Næffe udmarke fig ved Størrelfe, 

aftager denne dog meget betydeligt fra Midten mod Mundvi— 

gerne. J Underfræben findes, ligeſom hos de foregagende Ar— 

ter, to Rekker Tænder, en mindre foran og en ſtorre bag; de 

ftørre Tænder belobe fig omtrent tilſammen til tredive Stykker 

i begge Underfjæbens Grene. Hududvidelfe bag Tænderne 

fvores iffe. Tænderne paa Plougſkjærbenets forrefte Deel 

danne, ſom fædvanligt, et under en ret Binfel bøjet ſmalt 

Baand. Svælgbenene faavelfom Gjallebuerne fore— 

komme mig 1 alt Bæfentligt ganffe at vife det ſamme Forhold, 

fom iagttages hos Kulleren, vg allerede er beffrevet (Side 

48). Mundhulen og Tungen ere hvide; den ſidſte har 
en noget langſtrakt og ſmal Form, med glat, hvælvet Dverflade, 

fortil noget tilfpidfet og vel adſtilt fra Underkjeben. — Næ 

feborerne ere anbragte ner Djet, paa Pandens Siderande, 

omtrent 1 Linie med Ojets overſte Mand, og vife ogfaa 1 an— 

dre Henfeender Overeensſtemmelſe med ſamme Dele hos Kul: 

leren og Torffen: de ere ovale, ffraatftillede, det forreſte mindft, 

bagtil forfynet med en Hududvidelſe eller Dæffeflap. Øjnene 

ere meget ſtore *), næften kredsrunde, med den overſte Rand i 

*) Øjets Gjennemſnit er iffe blot, form allerede i Diagnoſen bemær- 

fot, fførre end Snudens Længde til Øjets forvefte Rand, men og— 

for fførre end Pandens Brede imellem Øjnene, og ſtorre end Af— 

ſtanden fra Ojehulens nederſte Rand til Hovedets Underflade, 

5* 
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Pandefladen. Gjælleaabningerne ere foroven og bagtil 

kloftede omtrent i Linie med Midten af Øjet; forneden og bagtil 

naag de derimod iffe ganffe Øjets Midte. 

Ryggen ftiger fra Naffen mod førfte Rygfinne lidt i 

Bejret, og er tag- eller ſaddelformig. Forſte Rygfinne 

begynder ganſke lidt bag Enden af Totallængdens forſte Fjer- 

dedeel, omtrent over Bryftfinnernes Rod”). Dens Højde er 

almindeligen endeel ftørre end dens Længde, aldrig, faavidt min 

Erfaring ftræffer, ringere; Formen en høj, flærft tilſpidſet Trian— 

gel, hvis forrefte Grundvinfel er nær ved at danne en ret Vin— 

kel. Forſte Straale fun Midt fortere end anden, ſom er den 

længfte; tredie fun lidt fortere end anden og fænger end førfte; 

fjerde omtrent af lige Længde med førfte; de følgende gradeviis 

men ftærft aftagende, fan at fidfte næppe har z15 af andens 

Længde. Forſte og anden Straale ere enkelte; ogſaa fidfte fynes 

enfelt, eller er dog fun temmelig utydeligt kloftet; de ovrige 

ere kloftede i noget forffrællig Grad, dog alle fvagt. Afſtanden 

mellem førfte og anden Rygfinne er meget ringe. Anden 

Rygfinne begynder lidt bag Gadboret, er omtrent dobbelt 

faa lang men meget lavere end førfte, og har omtrent Form 

af en bred og lav, retvinklet Triangel (den rette Vinkel danner 

Toppunktet), hvis bageſte Vinkel er afffaaren. Forſte Straale 

omtrent halvt faa lang ſom anden; anden til fjerde de læng- 

fte, indbyrdes omtrent lige lange; de allerſidſte Straaler af— 

tage i Længde i et ſterkere Forhold end de foregaaende, og foranle— 

dige derved Finnens i Enden afffaarne Form; de tre førfte Straa— 

famt Fun lidt kortere end Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til 

Gjællelaagets bagefte Rand. 

*) Her maa erindres Bryftfinnernes ſtraa Tilhaftning, ifølge hvilfen 

Rygfinnens forreſte Rand er i lige Linie med den bagefte-neberfte 

Deel af Bryftfinnernes Rod, medens den forrefte- øverfte Deel 

Derimod er nogen foran for Rygfinnen. 



69 

ler ere enkelte, de andre kloftede. Afſtanden mellem anden og 

tredie Rygfinne er i Regelen noget flørre end mellem førfte og 

anden. Tredie Rygfinnes Langdeſtrækning noget ſtorre 

end forſtes men meget ringere end andens; Højden er næften 

fom andens Rygfinnes og ligeledes Formen. Forſte Straale 

har omtrent 3 af anden Straales Længde, og denne er atter endeel 

fortere end tredie; fjerde Straale den længfte; ſidſte Straale fem 

eller fer Gange kortere end forſte; de tre forſte Straaler ere 

enkelte. Afſtanden mellem anden Rygfinne og Halefinnens Rod 

er omtrent dobbelt faa flor ſom mellem anden og tredie Ryg 

finne. Bryſtfinnerne, hvis Længde indeholdes omtrent fer 

Gange i Totallængden, og hvis Brede udgjør henimod 4 af 

"Længden, have den for Slægten fædvanlige, langſtrakt ovale, 

noget tilfpidfede Form, og naae temmelig langt forbi Gadboret, 

ligeſom ogſaa forbi Spidſen af Gadborfinnerne; forſte Straale 

endeel kortere end anden; denne lidt kortere end tredie; tredie 

og fjerde de længfte; de følgende ſtarkt aftagende og de ſidſte 

Straaler derfor meget fortere end førfte; forſte og anden 

Straale enfelte, de øvrige kloftede. Bugfinnerne, hvis Til: 

hæftning omtrent er i Linie med Gjællelaagets bagefte Rand, 

ere noget kortere end Bryftfinnerne, og udgjore ikke ſonderligt 

mere end 1 af Totallængden; ogſaa ere de forholdsviis meget 

ſmallere, da deres Brede fun omtrent beløber fig til 1 af deres 

Længde; deres Spidſe naaer forbi Gadboret til Begyndelfen 

af førfte Gadborfinne; forſte Straale er iffe meget kortere end 

anden; denne henimod dobbelt faa lang fom tredie og fem 

Gange faa fang fom fjette; de to førfte Straaler enfelte. 

Gadboret er, fom i Diagnofen bemærket, anbragt lidt bag 

Enden af Totallængdens førfte Trediedeel, og har en temmelig 

betydelig Storrelſe; bag dette fremtræde Generationsorganernes 

Aabning fom en lille Papille. Forſte Gadborfinne over: 

gaaer anden Rygfinne noget baade i Længde og Højde, men 

har omtrent ſamme Form; Straalerne tiltage i Længde indtil 



0 

femte og ſjette, ſom ere de længfte; forſte Straale har omtrent 

2 af anden Straales Længde, denne atter 2 af tredies, hvilfen 
udgjør 3 af fierdes; den ſidſte Straale meget kortere end førfte; 

De fire førfte Straaler enfelte”). Afſtanden mellem førfte og 

anden Gadborfinne fynes 1 Regelen at være noget mindre end 

mellem anden og tredie Rygfinne. Anden Gadborfinne 

er omtrent af ſamme Længde fom tredie Rygfinne eller fun 

ganffe ubetydeligt længer, men derimod lidt lavere; Formen er 

næften fom tredie Rygfinnes; førfte Straale fort, fun halvt faa 

lang fom anden, men dog et Par Gange længer end fidfte 

Straale; anden Straale har 2 af tredies Længde, hvilfen atter 

er lidt fortere end fjerde; fjerde til ottende de længfte, indbyr- 

des omtrent lige lange. De tre førfte Straaler ere enfelte. 

Afſtanden fra Enden af anden Gadborfinne til Halefinnens Rod 

er almindeligen lidt ringere end Afſtanden mellem tredie Ryg— 

finne og Halefinnens Rod. — Halefinnen naaer, ligefom 

hos de foregaaende Arter, langt vp paa Siderne af Halen; 

bens bagefte Rand danner en fvag Indbojning. Om den Fin: 
nerne forbindende Hud fan mærkes, at den er tyk, flimet, fun 

lidt gjennemfigtig, og danner en næften lige faa løs og fæffør- 

mig Beflædning ſom Tilfældet er hos adffillige Liparis- Arter, 

Sidelinien er guulbrun, lidt ſtraat nedſtigende til 

henimod Enden af anden Rygfinne, men fun ubetydeligt eller 

næften flet ikke buet. Sfjællene have forholdsviis en ikke 

vinge Størrelfe; faaledes finder man hos Individer af 8” 

Længde enfelte Sfjæl paa Siderne af indtil 27 Længde og 413" 

Højde. J Almindelighed ere Sfjællene af en mere fiirfantet 

Form. end hos Torffen og Kulleren, og Længdediameteren over; 

ftiger fun lidet Hojdediameteren. Dog findes naturligviis der— 

fra endeel Undtagelfer; ſaaledes er Skjallene nærmeft Sideli- 

X- 

— 
Idetmindſte har jeg ikke med en ſterk Lupe kunnet iagttage nogen 

Spaltning hog tredie og fjerde Straale. 

— 
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nien af en langſtrakt bagtil bredere, temmelig uregelmesſig 

Form”). Hvad Formen og Antallet af de foncentriffe Vext— 

ftriber og de fra Midten udgaaende Straaler angaaer, da er 

Forholdet omtrent fom hos de foregaaende Arter (ligeſom og- 

faa med Henfyn til Sfjællenes Tyndhed); men i den Henfeende 

fynes de at frembyde en Afvigelfe, at paa alle de ſtorre Sfjæl 

Bærtringene og Straalerne ere udflettede paa Sfjællets Midte, 

hvorved en ſtorre eller mindre bar, ſtjoldformig Plade opſtaaer, 

hvilfen omgives af en bredere eller fmallere Bord. Endvidere 

udbreder Sfjælbeflædningen fig mere paa Hovedet, da ben paa 

Snuden naaer langt frem foran Naſeborerne næften til felve 

Spidſen, og paa Siderne af Hovedet endnu fan forfølges paa 

ve ſorreſte Øjebeen. Paa Halefinnen gaae Sfjællene temmelig 

langt ud, og nogle faa Sfjæl iagttages ved Roden af alle tre 

Rygfinner; derimod har feg ingen kunnet opdage paa Bryft- 

finnerne eller Gadborfinnerne. Skjondt de allerforrefte Sfjæl 

paa Hovedet og Sfjællene paa Rygfinnernes Rod iffe er tags 

lagte, faa fynes de mig dog at være mindre vidtffilte end de 

tilfvarende Sfjæl hos Kulleren. 

J indre Bygning flaaer denne Art de føregaaende Torffe- — 

arter meget nær. Bughulen er ſtor, og ſtrakker fig langt 

bag Gadboret. Bughinden følvfarvet, indvendigt med 

fort Overtrek, ſom dog lader Sølvfarven finne igjennem. 

Spiſeroret vidt og med meget ftærfe Bægge, indvendigt med 

henimod en Snees fine Folder. Maven fæfførmig, ikke meget 

videre end Spiſeroret, med den bagefte Deel ned- og fremad: 

bøjet, famt derpaa fammenfnøret til en trang Portner, ſom 

omgives af endeel forte Blindtarme (jeg har talt 315%). 

Tyndtarmen, hvis Vægge ere meget fine og gjennemfigtige, 

=) Ingen Sfjæl gjennembores af Sidelinien. 

**x) J Blindtarmenes Antal flager denne Art altſaa meget tilbage for 

de to foregagende. 
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lober heelt ned til Gadboret, bøjer fig der, og gaaer op til Maven, 

hvor den atter bøjer fig, for igjen at rette fig mod Gadboret; om— 

trent 1 fra dette gaaer Tyndtarmen over i den meget vide, fæffor- 

mige Tyktarm, hvis Gjennemfnit næften er ligeſaa ſtort ſom 

Mavens. Længden af den udſtrakte Tarmekanal fra Spiferø- 
rets Begyndelfe til Gadboret er omtrent lig med Længden fra 

Snudeſpidſen til Spidſen af Halen (ikke af Halefinnen). Le— 

veren er hvid eller guulagtigt-hvid af Farve, dobbelt tolappet, 

den venftre Lap meget længer end den højre, bred, forneden 

ved et Indſnit deelt i to forte, brede men tilſpidſede (eller tri— 

angulære) Flige; den højre Lap beſtaaer af to Tange, ſmalle, 

ſpidſe Flige. Galdeblxren har undgaaet min Opmarkſom— 

hed, ſtjondt den viſtnok maa være tilſtede. Milten, ſom lig— 

ger omtrent midt paa Mavens højre Side, er lille, rødbrun 

af Farve, og har Form af en treſidet Pyramide, hvis Spidſe 

er rettet bag. Den tynde, ſolvfarvede Svommeblare ſtrak— 

fer fig fra Spiſerorets Begyndelfe til langt bag Enden af 

Bughulen (omtrent til Enden af førfte Gadborfinne) ; fortil er 

den ſmal (næften liniedannet); bagtil, hvor den omfluttes af 

Hvirvlernes Forlængelfer, bliver den ſylformigt tilſpidſet; over 

Spiſeroret er den paa den nedadvendte VBægs indre Side for- 

fynet med en flor, rødbrun Kirtel. Nyrernes Hovedmasſe 

naaer heelt op til Hjærneffallen ; den under Rygraden løbende 

Deel er tynd, næften traadformig; Urinblaren treſpaltet, 

men Sidehornene ſmaa. Rognfæffene orangegule med karmin- 

rode Aarer, i Midten forenede, i begge Ender adffilte; de ligge 

omtrent midt over Gadboret, faa at deres ene Halvdeel er 

foran dette, den anden bag det. Sakkenes forreſte Trefjerde— 

deel har eens Tykkelſe i hele Længden, og ev meget tykkere end 

den bageſte Fjerdedeel. 

—— Mellemfjæbebenene have en ſpadere og ſvagere Byg: 

ning end hos Kulleren, og adffille fig iſer derved, at den ba- 

gefte Deels aarebladdannede Udvidelfe er mere langſtrakt, ſmal 
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og mindre dybt adffilt fra Knoglens Hoveddeel. Overkja— 

bebenene ere fun lidt længer end Mellemfjæbebenene, fpædere 

og mindre pladeformigt udvidede end hos Kulleren. Djebe— 

nenes Kjæde har jeg fundet dannet af ſyv Knogler, blandt 

hvilfe den forrefte har en langſtrakt og fmal Form. For: 

gjællelaaget omtrent ſom hos Kulleren, dog lidt mere bøjet, 

foroven ſmallere, den ydre Plade forholdsviis noget bredere. 

Gjællelaaget noget mere triangulært end hos Kulleren; af 

de to nederfte Flige eller Spidſer, fom ved Udſnittet dannes, 

er den forrefte forholdsvis længer, den bageſte fortere end hos 

Kulleren; Undergjællelaaget lidt mere ſmalt og langſtrakt; 

men iſer er Mellemgjællelaaget forffjælligt fra Kulle- 

rens, da det er meget fortere og bredere, i begge Ender af; 

ſtumpet, og altſaa af noget fiirfantet Form, dog med den ne— 

berfle Vand temmelig ftærft udbojet eller fonver. Gjalle— 

ftraalerne flade og ſabeldannede. Hjærneffallen har 

ſœrdeles megen Lighed med Kullerens, og Interparietalkriſtaen hæ- 

ver fig idetmindfte ligefaa meget fom hos denne. Overſkul— 

derblad og Skulderblad ganffe fom hos Kulleren. Over: 

armbenet udmærfer fig derimod baade ved Tyndhed og ved 

adffillige Modififationer i Form; det er noget kortere og bre- 

dere, fortil mindre udtruffet og tilfpidfet, den bageſte-nederſte 

Binfel bredt afrundet og meget mindre fremragende o. f. v. 

Underarmens Been vife ogſaa, ligeſom Bokkenbenene, 

nogle ſmaa Modifikationer, der dog ere fan ubetydelige, at de 

vanffeligen fremftilles tydeligt ved Ord, uden at disfe oplyſes 

ved Afbildning. Rygraden har jeg fundet fammenfat af 50 

Hoirvler, hvoraf femten høre til Bugen, 35 til Halen; de 

elleve eller tolv fidfte Halehvirler underſtotte Halefinnen.  Tvær: 

fortfættelferne begynde førft at fremtræde paa fjette Bug: 

hvirvel, efler ere i alt Fald paa femte endnu næften umærfelige. 

Højden af de overſte Tornefortfættelfer aftager fra førfte til fjerde ; 

femte, fjette og fyvende ere de laveſte, hvorpaa de følgende atter 
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vore i Højde; omtrent femtende fil tyvende ere de højefte; 

De nederſte Torneforifættelfer hos endeel af de førfte 

Halehvirvler vife temmelig megen Forffjæl fra de tilfvarende 

hos Kulleren: Kanalens Størrelfe er forholdsvis betydeligere, og 

vedligeholdes ſaaledes i en længere Stræfning ); endvidere ere 

Tørnefortfættelferne meget mindre ſammentrykkede forfra bagtil, og 

danne faaledes ſimple Beenringe uden pladedannede Udvidelfer 

eller fremragende Sidevinkler; og Den førfte af disfe Ringe er 

endnu mindre udvidet end anden og tredie, hoilket er aldeles 

i Modfætning til Forholdet hos Kulleren. De bagefte Ri b- 

been ere fange, buede, ſterkt nedadrettede, og danne en næften 

fuldftændig Ring om Bugen. 

Storrelſe. Denne Art naaer, ſom bens fyftematiffe Navn antyder, 

kun en ringe Storrelſe. Jeg har intet Individ ſeet, ſom ſon— 

derligt overſteg otte Tommers Længde, og dette ſtemmer ogſaa 

omtrent med andre Forfatteres Angivelſer. 

— Om Udbredelfen af denne Fiſk fan endnu fun Lidet faſt— 
fættes; da det, ſom ovenfor bemærket, maa anſees for aldeles 

uafgjort, hvorvidt Middelhavets Kapellan falder fammen med 

vor Gadus minutus. Sikkert er det, efter min egen Erfaring, 

at den forekommer ved Sondmor**), og ikke juſt er frælben ved 

Bergen og Stavanger; ogſaa i Kriſtianiafjorden har jeg feet 

Den, og den ſynes der vet vel bekjendt. Den gaaer ind i Kat 

tegattet, ſtjondt den, formedelſt vore flade Kyſter, næppe iagt— 

%) Det er fun de fire forſte nedſtigende Torneforlangelſer, ſom hos 

Kulleren danne en temmelig ſtor Kanal af en oval Form; her 

derimod nærmer Kanalens Form fig endeel til det Kredsrunde, øg 

har endnu hos ben ſyvende Halehvirvel en ret anfelig Diameter. 

xx) Nordligere har jeg iffe kunnet ſpore den, og jeg tvivler berfor paa, 

at Fries's Ord, at den forefommer , langs efter hela Norska 

kusten” (1. c. pag. 80), tør tages i bereg fulde Udſtrekning. An— 

givelfen af beſtemte Fakta vilde i alt Fald have været ønffelig. 
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tages hyppigt paa ben: danffe Side af denne Havbugt. Fiffere 

ved Kullen have fortalt mig, at den ffal forefomme der, men 

jeg veed intet Exempel pan, at den er fanget i Ørefundet og 

endnu mindre i Oſterſoen*). Ved de fydlige engelffe Kyfter 

forefommer den jævnligt; og dermed er Alt anført, hvad om 

dens Udbredelſe ev mig bekjendt. 

Om dens Levemaade veed jeg intet Andet at anføre, endLevemaade— 

at den, ſom norffe Fiffere have berettet mig, altid opholder fig 

i [maa Stimer paa dybt Vant; hvilfet de flutte deraf, at de 

aldrig (eller dog fun hojſt fjælbent) fange den med Vaad ved 

Kyfterne, men derimod med Snøre paa omtrent en Snees Favne 

Band. Hyvpigft ffal den fanges ved Begyndelfen af Efter— 

aaret. Af den Omftændighed, at jeg blandt et iffe ringe An— 

tal Individer iffe har truffet en enefte Han, funde man maa— 

ffee flutte, at Kjonnene, idetmindſte en Deel af Aaret, leve 

afſondrede. 

J Maven har jeg altid fundet ſmaa Krebsdyr (Idothea, Naring. 

Gammarus o. f. v). 

Da jeg hos alle, i Begyndelſen af Juli Maaned unz vopaignt— 
derſogte, Hunner har fundet Rognfæffene ſtærkt udviklede, troer 

jeg med Grund af funne antage Juni Maaned før Legetiden ”). 

*) Vel omtaler Blød) den af ham beffrevne og afbildede G. minu- 

tus (die Fiſche Deutſchlands II, 167 sequ. og tab. 67) ſom fore— 

kommende i Oſterſoen; men dette bør dog iffe, efter min Mening, 

antages ſom noget Beviis for, at Fiffen virfeligen nogenſinde er 

fanget der, ba Bloch's Angivelſe rimeligviis blot ſtotter fig der— 

ban, at han urigtigt antager Schonevelde's Zwergdorſch for 

identiff men G. minutus. Ogſaa forekommer det mig meget uſand— 

fynligt, at Bloch's G. minutus ev identiff med den her beffrevne 

Fiſt, derſom hans Afbildning blot befinder en ringe Grad af Noj— 

agtighed. Det i Beffrivelfen angivne Straaletal pasſer ogſaa be- 

bre ban Middelhavets Kapellan (efter Bruͤnnich's og Risſo's An— 

givelfer) end pan den nordiſte Fiſt. 

*5) Efter Fries ere Rognſakkene fyldte i Februar og Maris, hvorfor 
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Unvendelſe. J Bergen har jeg hørt denne Fifi rofe ſom meget vel 

ſmagende og fom en fortrinlig Sygeſpiſe, da Kjodet endnu ffal 

være mere letfordojeligt end Hvidlingens, til hvilfet det iøvrigt 

nærmer fig 1 Smag. 

Siender. J Leveren og Bughulen har jeg fundet Filarier, i Tynd 

tarmen en Echinorhynchus. 

han anfætter Legetiden til de førfte Foraarsdage. Under ben For— 

udfætning, at Fries's Angivelfe er rigtig, ſynes man naſten at 

maatte antage, at denne Fiſt leger fo Gange om Maret. 
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44de Art. Den kortſnudede) Torff (Gadus 

luscus Linn.). 

Farven rødligt-brun i det Guulagtige, Ty fereUrtsmærre. 

mod Bugen, hift og her anloben blaagraat; en ført 

Plæt ved Roden af Bryſtfinnerne. Hagetraaden 

lang. Øjets Gjennemſnit udgjør I af Hovedets 

Lengde, og Hovedets Lengde 1 afTotallængden; den 

ſtorſte Højde er ftørre end Hovedets Længde, og 

indeholdes 31 Gange i Totallængden. Sidſte 

Ryg: og Gadborfinne triangulære, med den bagefte 

Linie næften lodret. 

Rf. 11—20+16; Bſtf. 18; Bgf. 6; Gbf. 33449; Hf. 21**). 

Jinné: Systema naturæ, edit. Xma, Gadus luscus ; 

— — — — — Gad. barbatus (tildeels); 

Blod: Naturgeſchichte ausl. Fiſche II, 105, Gadus barbatus? 

Faber i Tidſt. for Naturvidenffaberne V, 219, Gadus luscus. 

Rarrell: Brit. fishes IE, 157, Morrhua lusca. 

Narrell I. c. (derefter det ovenſtaagende Traſnit). Afbildning. 

*) Saaledes benævner Faber ben, og bette Navn lader jeg Arten 

her beholde, da intet andet nordiſt Navn for den er mig befjendt. 

**) Artsmarket tilligemed det anførte Straaletal er hæntet afde Angivelſer, 

ſom Narrell's Beffrivelfe indeholder, Artedi angiver Straalekallet 

ſaaledes: 

Rogf. FLAMES Bryſtf. 19; Bugf. 6; Gadborf. 31421. 
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Den engelſke Ichthyolog Willughby beffrev. førft under Navnet 

Asellus luscus en Torſkeart, fom paa Kyſterne af Cornwall ev befjendt 

under Benævnelferne Bib vg Blinds. Udgiveren af Willughby's vig- 
tige Vark, Pen ifær ſom Syſtematiker bekjendte Ray, optog i et af ham 

vedfojet Appendix en paa det londonſtke Fiffetorv fjældnere forekommende 

Fiſkt, fom der betegnes med Navnet Whiting Pout”). Den ypperlige 

Ichthyolog Artedi holdt fig for overbeviiſt om, at disſe to Fiſte fun ud» 

gjorde cen Art XX), men opftillede dem imidlertid endnu under to forffjællige 

Numere. Af Linné forøgedes igjen den Forvirring, ſom Artedi havde begyndt 

at loſe, idet han iffe blot beholdt begge Arterne, men tillige under G. barbatus 

ſammenblandede flere Arter, og fortrængte den artediffe Diagnoſe med en 

anden, ſom favner alt Karafteriftiff. Bloch forener vel be Engelſtkes 

Bib øg Whiting Pout efter Artedis Vink, men ſammenblander tillige 

i Synonymien endeel andre Fiffearter med fin G. harbalus. Hvad 

hans Beffrivelfe og Afbildning angager, da- fynes de vel at. fremftille 

en meget nærftanende Form; men ben Omſtandighed, at han fun an— 

giver 25 Straaler for førfte Gadborfinne, gjør Identiteten af hans 

G. barbatus med de engelffe Fauniſters G. luscus noget uſand— 

ſynlig. Lokaliteten for det beſtrevne Individ, ſom maaſkee kunde have 

givet nøgen Vejledning, ſavnes desuden. Cuvier antager (Rgn. ani- 

mal II, 332 not. 3) Bloch's G. harbatus for at være identiff med den 

franffe Tacaud, Gode, Mollet eller petite Morue fraiche, og forffjæl- 

lig fra Pennants G. luscus; men, om han har anfrillet umiddelbar 

Sammenligning mellem den engelffe og franffe Fiſt, antydes iffe, — J 

England, hvor det ved Hjalp af de ovenanførte Trivialnavne var mindre 

vanffeligt at afgjøre, hvad der burde forſtaaes ved de aldre Ichthyolo— 

gers G. luscus og G. barbatus, ſynes det nu fuldkomment afgjort, at 

Willughby's og Ray's to Arter ere identiffe, 

Med Henſyn til ben danffe Fauna bliver nu nt bemarke en Beret— 

*) De engelffe Trivialnavne for denne Fiſt: Bib, Blinds og Pout, 

ffulle, efter Parrell, hidledes fra Fiffens „ſaregne Evne HT at 

oppuſte et Hud, ſom bedakker Øjnene og andre Dele af Hovedet,“ 

øg Navnet Whiting-Pout hidrører fra den forte Plat, ſom Fiffen 

s har ved Bryftfinnernes Rod ligeſom Hvidlingen. 

xx) Species qvinta (the Bib) ad hand speciem (the Whiting-Pout) 

omnino pertinere videtur. Artedi Synonymia Piscium, edit. 

altera pag. 38, 



29 

ning fra vor fortjente Zoolog F. Saber, indført, fom ovenfor an— 

givet, i Tidsffrift for Naturvidenſtaberne: „en Ziffer paa Skagen bragte 

mig) en Torffeart, fom var mig ubefjendt, Fiſterne Fjendte den over— 

hovedet heller iffe; fun Enkelte meente, at de før havde fanget Nogle. 

Toiolraadig i Beſtemmelſen af Arten, indfendte jeg den til det zoologiſte 

Muſeum, hvor ben antoges for at være Gadus luscus L.” — Otte 

er det enefte mig befjendte Exempel paa, at G. luscus er fanget i Nor— 

ven (ſaafremt næmlig bet faberffe Individ virfeligen falder wnmen med 

de engelffe Fauniſters Bib); thi Wilsfon's G. luscus maa, ſom oven— 

for (Side 62) bemærfet, henføres til G. minutus; og Fries anfører 

vel i en Overſigt over Tørffe-Slægten og dens nordiffe Arter (Skandi— 

naviens Fiffar Side 76—78) G. luscus ſom nordiff Art, men uden no— 

genſomhelſt nærmere Oplysning. At det maatte være mig af højefte $n- 

teresſe at underføge bette eneſte Individ, vil letteligen indſees, og jeg 

tvivlede heller iffe paa nt træffe det i det kongelige Muſeums europaiſke 

Fiſkeſamling; ſaameget mere, font det findes optaget fi denne Sam— 

lings Katalog. Men, da jeg furgjæves havde føgt bet der, og henvendte 

mig til Muſeets Overinfpeftør, Etatsraad Reinhardt, for at fane Op— 

lysning herover: erholdt jeg det Svar, „at han maaſkee havde bortfa- 

flet det, da det var et flet Exemplar, og ganffe fremmede med ct andet 

godt Exemplar fra Middelhavet.” Det har heller iffe været mig muligt, 

i nogen blandt de af Muſeets Protokoller, til hvilfe jeg har haft Adgang, 

at finde nogen Optegnelfe om bemeldte Individ, og jeg er altſaa ind— 

ffrænfet til, blot at gjengive den Beffrivelfe af Fiſten, fom Saber har 

leveret paa det ovenanforte Sted. 

n»Artmærfe, Med Traad og 3 Rygfinner. Legemet ſtor— 

„ſtjcellet, Snuden fort, Øjnene ftore, Munden lille. Nakken 

„kjolet. Bugfinnernes forſte Straaler langtraadede.“ 

„Beſkrivelſe.“ 

„G. BIER 43. 26. 20. Brf. 18. Bf. 6. Af. 32. 21. Hr søge 

„Legemet ftærft ſammentrykt, bredt, mod Halefinnen ffraat 

„tillobende, med ſtore fantede Sjæl, iſer paa Bugen. Hovedet 

„kort, ſammentrykt, Snuden meget fort, nedbojet ſom ved Anarrh 

SY J Maj Maaned 1827, 
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„Lupus, furet; i den ſtorſte Fure ligger tæt foran Øjnene de 

„dobbelte Neſeborer. Munden lille. Overfjæben længft; begge 

„Kjæeber med flere Langs-Furer, og hver af dem med cen Rakke 

„fraſtagende, fpidfe og indadbøjede Tænder. J Ganen ligele— 

„des en Rekke Tænder. Tungen flad, tilfpidfet og glat. Oj— 

„nene meget ſtore og nær ved Snuden, faa at de tildeels ligge 

nindenforygglundingen, Pupillen blaa, Iris ftor og folvhvid. 

„Nakken ffarp kjolet fom ved Kulleren, og iffe fom ved de ov— 

„rige Torffearter furet. Gjællelaaget tvedeelt, det bagefte bøje 

ligt, Aabningen ſtor. Ryggen høj, ffarp, bagved den Z3die 

„Rygfinne noget furet og nedtrykt. Sidelinien lidt rundet, af 

„Legemets Farve, er noget bøjet over Bryſtfinnerne. Anus 

„langt fremfiddende, naaer mod Spidſen af Bugfinnerne. Un- 

„derlivet fremtrukken, Rygfinnerne 3, tætfiddende, dog adffilte. 

„Den Afte Rf. ligeoverfor Bryſtf. er høj og ſvæerdfor— 

„mig, den 2den Rf. lang og ſmal, dannet fom og fiddende 

„ligeovenfor den Afte Analfinne: den 3die Rf. er noget fiir— 

„kantet, har Dannelfe og Løb fom den 2den Af., og ender me— 

„get fort foran Halefinnen. Denne er fun lidet indffaaren. 

„Bryſtfinnerne ſtraa gformige. Bugfinnerne ſmaa, men de- 

„res anden Straale meget langtraadet.“ 

„Farven er omtrent ſom paa Hvidlingen: Hoved, Ryg 

„og dennes Sider, ſamt Bryftfinnerne, guulgraae. Mund og 

„Svalg hvidgraae. Gjallelaaget, Legemets Sider og Underli— 

„vet ſamt Bugfinnerne folvhvide med mange morke Prikker, 

„iſer paa Gjællelaaget og ved Roden af Bryſt- og Bugfin— 

„nerne. Rygfinnerne og Halsfinnerne guulagtig gronne med 

„morkere Spidſe. Analfinnerne meget gronprikkede med lyſere 

„Rod og Spidſe.“ 

„Legemets Længde 9 Tommer. Højden vver Bryſtet 21 

„Tomme, Højden foran Halefinnen 1 Tomme.” 

„Huden vver Øjnene og Snuden ſtarkt vpblæft ligefom 14 

Vabler. — — Det var en Hun fuld af Rogn.“ 
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Hvad der i Jarrell's Beffrivelfe ſynes at ſtride mod 
Fabers, foruden Straalernes Antal i Finnerne, Kroppens ſterre 
Hojde) og Formen af ſidſte Ryg- og Gadborfinne: er Skjel—⸗ 
lene, hvilke Jarrell angiver ſom ſmaa**). Jovorigt er Yar— 

rell's Beffrivelfe, ligeſom Fabers, meget for fort, til at 

meddele en fuldftændig Foreſtilling om Fiffen. Artedi angiver 

Sidelinien ſom fusca eller nigrescens, medens Faber tillægs 

ger den ſamme Farve ſom Kroppen; Yarrell omtaler flet 

ikke dens Farve. 

Jarrell tildeler denne Art 48 Hvirvler; Artedi 49; 

ved dette Antal, ſom er ringere end hos de øvrige Arter af 

Torffe- og Hvidlingflægten, ſynes den med temmelig megen Sik— 
ferhed at maatte kunne adſtilles fra alle, hidtil bekjendte, nær: 

ſtagende, nordiſke Arter, 

Efter at have anfort, hvad der iſer forekom mig tjenligt 

til at give Oplysning om G. luscus***), flutter jeg med at fæfte 

Opmerkſomheden paa; at, da de forhaandenværende Materialer 

ikke før anſees tilftræffelige, til ſikkert at afgjore, om den 

engelffe og den danſke G. luscus ev identiffe: dette Punkt 

*) Efter Artedi indeholdes Højden endog fun tre Gange i Total- 

længden. Maaſtee er hus ham iffe Halefinnens Længde medregnet 

i Totallængden. 

xx) Her nærmer Artedi fig til Faber, da han beffriver SFjællene ſom 

satis magnæ. Det ſynes mig iøvrigt ved dette Crempel at blive 

ret indlyſende, at alle ſaadanne Aldtryf ſom „ſtore,“ „temmelig 

ſtore“ og „ſmaa“ intet betyde i en Beffrivelfe, naar de iffe nar— 

mere oplyſes, ved at henføres til beſtemte Maal. 

*5*8) J Muͤllers Prodromus findes under Addenda, Side 278, føl- 

gende Diagnoſe: , Gadus luscus tripterygius cirratus radio ven- 

tralium primo setaceo. N. Smelte, Noss.” Om denne müllerſte 

G. luscus, ſom, ftrængt taget, iffe vedkommer den danſke Fauna, 

er identiſt med nærværende Art, eller maaffee med foregaaende, 

vil jeg iffe tiltage mig nogen beftemt Mening om. Ved Hjælp af 

Danmarks Siffe.” H. 6 
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iffe fynes at funne bringes paa det Rene, før den faberſke 

Fiſk atter træffes paa vore Kyſter, og bliver Gjen— 

ſtand for en nøjagtigere Underføgelfe. 

de norſke Trivialnavne turde det imidlertid være let nok, at bringe 

dette Punkt til Afgjorelſe; ba Muͤller formodentligt har optaget 

Fiſten efter en ſtriftlig Meddelelfe fra Sans Strøm +). 
3) Gee: Ny Samling af det Kongelige nurffe Videnſtabers Selſkabs Skrifter 

I, 146. Strøms Angivelfe af Straaletallet i førfte Gadborfinne fader for: 

mode, af han har haft G. minutus for fig. 
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Svidlingtlægten (Merlangus Cuv.). 

Tre Nygfinner, to Gadborfinner, ingen Hagetraad. 

45de Art. Den almindelige Hvidling (Merlangus 

vulgaris Cuv.). 

Farven paa Ryggen graaligtgrøn; Siderne Urtsmærte. 

ofteſt med mæsfingfarvede Længdeftriber eller 

Vlætter; Sidelinien mesſingfarvet, noget buet 

1dens førjte Dalmeel; en mørke ver By H- 

finnerne oo, "Saren forføne med en REE 

langs Midten; Dverfjæben længer end Underfjæ- 

ben med lidt fremragende Snude; Halefinnens ba— 

gefteRand ubetydeligt udffaaren;HovedetsLængde 

indeholdes omtrent fire Gange i Totallængden, 

ven |førite Højde omtrent fem Gange 1 famme; 

Gadboret er anbragt ganſke lidt bag Totallæng: 

dens førfte Trediedeel. 

Rygf. 14422721 ; Bryſtf. 21; Bgf. 5; Gadbf. 34+23;H1f.297). 

*) De følgende Tallinger afgive Exempler paa Afverlingen i Finner— 

nes Straaletal. 

Total. 120 SENE ASAP FROST Br 215 Bug fr 6 Gabf 3421 SIE 27. 

— 11373 — 14421421; — 21; — 6; —. 33424; — 29. 

— 1547; — 14122421; — 20; — 6; — 34423; — 29. 

6* 



Synonymi. 

Afbildnin— 
ger. 

Benævnel- 
fer. 
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Schonevelde, Side 17: Asellus candidus primus”). 

Pontoppidans Atlag I, 648: Gadus Merlangus. 

Millers Prodr. n. 354: Gadus Merlangus. 
Olavius, Skagens Beffrivelfe S. 165 n. 21: G. Merlangus. 

Zofman i Tidsffr, f. Naturv. IE, 365: Hvidlingen. 

Fries og Ekſtrom, Skandinaviens Fiſkar tab, 18, 

Hovidling er 1 Kattegattet, Sundet og Bælterne den 

almindelige Benævnelfe for denne Fiſkt. Imidlertid har jeg hørt 

Fiſkere i Kjøbenhavn at betegne den med fire forffjællige Navne, 

ifær efter dens forffjællige Storrelſe: næmlig Flojter, Pi— 

ber, Talhvidling og Slughvidling, hvilfe Navne dog 

næppe ere bekjendte udenfor Kjøbenhavns Omegn”). Paa en Deel 

af Iydlands Veſtkyſt (Thyland) faldes den Seer**), medens 

derimod Navnet Hvidling anvendes paa Kulleren, ſom 

Totall. 105“3 Rgf. 14419419; Brf. 19; Bugf. 6; Gadbf. 31423; 9lf. 27. 

RR USER ESS ES 9 ED] EET 6 

— FANS — 45122419 — 21 —63 — 13342151 — 29, 

— 243 32193205 — 273 6 SD FØR EDR 

x) Saber fremfætter den Bemærfning (Islands Fiſke S. 95), at 

Schonevelde iffe tilftræffeligt adffiller G, Merlangus og G. 

Merluccius, Dette gjælber dog ene med Henſyn til Schonevel— 

des Synonymi, i hvilfen han urigtigt hendrager Bellon's G. 

Merluccius til vor Hvibling, Derimod er hans Beffrivelfe af 

ſidſte Art faa nøjagtig og beſtemt, at der iffe fan være nogen Tvivl 

om, at han har haft Hvidlingen før fig, og meget vel fjende denne 

Fiſk, medens derimod førfte Art ikke ſynes at være forekommen ham, 

xx) Navnet Flojter ffal betegne de mindſte Hvidlinger af omtrent fire 

til fem Tommers Længde, Piber de lidt ftørre (paa fer til otte 

Tommer), uden at Fifferne er iftand til at angive nogen anden 

Forſkjel mellem bem, Slughvidlinger kaldes de ſtorſte af fjor- 

ten til femten Tommer og derover, Talhvidlingerne, ſom om- 

tales noget nærmere nedenfor, have almindeligen en Længde af en 

halv Snees Tommer, 

xxx) Beflægtet med Ordet Sej, eller en forandret Udtale deraf. 
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vvenfor bemærfet. De Benævnelfer, jeg paa den norſte Kyft 

har hørt anvendes for den, ere: i det fydligfte og fydveftligfte 

Norge Vitting”), Hvitling og Kvitling**), 1 Bergens— 

ſtift Blege og Bleke, ved Tromſo Lyfing. 

Formen er mere langſtrakt, ſlank og ſiirlig end hos Kul: Beſtrivelſe. 

leren eller Torffen. | 

Farven paa Ryggen graaligtgrøn, med Mæsfingffjær mod 

Siderne; tre mæsfingfarvede, noget bolgedannede Striber langs 

"hver Side; mellem disfe Striber ere Siderne folvfarvede ; 

Bugen af hvid, Email lignende Farve. Sidelinien mæsfing- 

farvet eller ligeſom forgyldt; en graaſort Plæt ven Bryfinner— 
nes Rod). Øjets Pupille mørfeblaa, Hornhuden hvid, foro— 

ven med grønne, røde og forte Skygger. Rygfinnen lyſt grøn- 

graa med den øverfte Mand emailfarvet; Bryftfinnerne grøn- 

graa; Bugfinnerne emailfarvede, undertiden ogſaa kjodfarvede; 

Gadborfinnerne hvidagtige med emailhvid Rand; Halefinnen 

grøngraa med den bageſte Rand ført. — Hvidlingens Farve er 

ingenlunde altid lige fmuf og levende. De i Oreſundet føres 

fommende Talhvidlinger vife ingen tydelige, mæsfingfarvede 

Længdeftriber, men derimod blot et gyldent Sfjær paa Gjæl 

lelaaget, ven Bryftfinnerne og tildeels langs henad Siderne; 

og iſer udmærfe de fig ved en Mængde forte Priffer, af Stør- 

relfe omtrent ſom ſmaa Knappenaalshoveder, ſtroede hiſt og her 

paa Ryggen, Siderne, Gjællelaaget og alle Finnerne, Bugfin— 

*) Widding, der af Wilsfon angives fom den enefte norffe Benav— 

nelfe, har jeg derimod iffe hørt, 

xx) Hermed ſtemmer den af Landt (Side 277) angivne færøiffe Be— 

nævnelfe Ovujtingur. 

*xx) Denne Plæt fan viftnof betragtes fom meget konſtantz dog har 

jeg ikke fundet den hos Individer under 11” Længde; 
hvilfet fortjener at markes, fordi Plætten, efter Fries's Angivelfe, 

ffal forefomme i alle Aldere, og altſaa være et ubebrageligt Kjen— 

demarke pan Arten. 
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nerne undtagne. Bugen har jeg fundet ſolvfarvet. — Slug— 

hvidlingernes Farvedragt ſynes endnu noget ſimplere; det 

gyldne Sfjær paa Sider og Hoved bliver fvagere, eller for- 

fvinder vel endog næften ganffe; Bugen er fmuft hvid, dog uden 
Solv⸗- eller Perlemoderglands. Iſtedetfor Talhvidlingens forte 

Prikker, ſom her ſavnes, har jeg paa Grandſen mellem Si— 
dernes Solvfarve og Bugens hvide Farve iagttaget en Mængde 

meget fine, ſortagtige Stænf. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 153“; B 9375 C 1447; D 1633 

førte Dybe" (over -Gadboret) Å 3175 BONUS LETS DE ST 

Højde vver bag. Spids af Crista occipitalis 2:75 B 191775 (247; 

Højde foran Halefinnens Rod A 10/7; B 63/4; fe gns 

ſtorſte Tykkelſe (Cover Gadboret) AA 2075"B "12750118; 

Omkredſen ſamme Sted A 817; B 4275 € 71; 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod A 54/73 B 3775 C 4277; 
Ufftand fra Snudeſpidſen til Gjællelangets bagefte Rand A 31174; 

B — C — D A/s 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Naffen=) A 337; B 29/73 C 375," ; 

bet opſpilede Gabs Højde indvendigt A.22'"7; B 157; C 21”; D gin; 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt A 16/7; B 9775 C164“3 D 11 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjeb. A 4/75 B 24; C33//; 

Mellemfjæbebenenes Længde A 157; B 91775 C 13177; 

Længden af Mellemfjæbebenenes Apofyſe A 33/7; B23“30 34" 3 

Syertjæbeberienes: Lengde 1838113616 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til dens Ledforbindelfe A 27; B 
15”; G 29/11; 

Ufftand fra Snudeſp. til for, Neſeb. A10'73 B7775 C103 DI 

ftørfte Gjennemſnit af forrefte Næfebor A 377; B 475 033 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Næfebor A 1775 B 377; C —* 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor A 14/7; B13 

indbyrdes Afſtand mellem det forreſte Par Næfeborer A 71/7; B 
— C Urds 

*) Det vil fige; til den bageſte Spidſe af Crista occipitalis, 
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indbyrdes Afſtand mellem det bagefte Par Naſeborer A 94/7; B 
63/5 c 93 

Afſtand fra bageſte Næfebor til Øjets forreſte Rand A 43/7; B 
39 Cc 34/9; 

Ufftand fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand A 18/7; B MD: 
id Dres D ing 

Øjets Længbdegjennemfnit A 975 B 775 0975 D 13/7; 

Øjets Hojdegjennemſnit A 83'73 B 64775 C 947; 

Pandens Brede mellem Øjnene 4 113“3; B 81; Ci14/; D411//; 

Hovedets Højde over Midten af Øjet A 20/7; B 1434/75 C 207; 

Afſtanden fra Øjets nederfte Rand til Hovedets Underflade A 10“3 

BES 5075 

Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte Rand 
—F 15 B SER C ——— 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til forſte Rogfinnes Begyndelſe A 45"; 
B 33 Cc 42/3 D DELES 

forſte Rygfinnes onanere BEER TES ENDS ER] SIE; FS UKE SAT BED JTLER: 

den oprejſte førfte Rygfinnes Højde A 15/7; B 11477; C 16” ; 

Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne A 777; B 4/75 C 6477; 

anden Rygfinnes Længdeftræfning A 317; B 24/7; C 317"; 

ben oprejſte anden Rygfinnes Højde A 144775 B 1037; C 127. 
Ufftanden mellen anden og tredie Rygfinne A 547; B 2/7; C3/4: 

tredie Rygfinnes Længdeftræfning A 217; B 17/7; 0 3217; 

ben oprejfte tredie Nygfinnes Højde A 111/7; B 74/75 C 83/4. 

tredie Rygfinnes Afftand fra Halefinnens Rod A 65 B3“30443; 

Bryftfinnernes Længde A 23475 B 16"; & 93/0; — 534 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden A 647; BA C 617; 

Bugfinnernes Afft. fra Snudeſp. A 32773 B 307; 0 34”; D —— 

Bugfinnertes"Lætade 187) BATTET "GEIGER 

Bugfinnernes Brede ved Roden A 234'7; B 13/75 C 27; 

Ufftanden fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand A 54”; 

BES SECS SED TE SE 

Gadborets Lengdegjennemſnit A 2/73 B 5775 023 

Afſtanden fra Gadborets bagefte Rand til Gadborfinnens Begyndelfe 

A 345 B 41375 C 147; 
førfte Gadborfinnes Lengdeſtrekning A 547; B 3175 05; 

Den oprejſte førfte Gadborfinnes Hojde A 114'7; B 8477; C 97: 
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Afſtanden mellem førfte og anden Gadborf. A14/75 B3 (1/7; 

anden Gadborfinnes Længdeftræfning A 237; B2030 28"; 

ben vprejfte anden Gadborfinnes Højde A 11“3 B 8/7; C 9”; 

Gadborfinnens Afftand fra Halefinnens Rod A 3475 B 2375 C 3"; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne til Spidſen A 317”; 

— ER SD see LAG] le É 
Halefinnens Længde i Midten A 134775 B 875 0 12”; 

den udfpændte Halefinnes Brede A 23“; B 18”; € 2”; 

Dybden af Halefinnens Indffjæring A 3“3 B 27”; € 3”; 

Halef. Længdeft. langs henad Halens Sider A15“3 B 105 C14”, 

Hovedets Længde udgjør omtrent 4 af Totallængden, 

eller almindeligen endog lidt mere, medens Legemets ftørfte Højde 

fun udgjør omtrent 4 af Totalfængden. Hovedets Form er 

temmelig regelmæsfigt kiledannet, idet Overfladen ſtiger ned 

med temmelig jæom Sfraaning, og Underflader ftiger i Vejret 

omtrent med en lignende; fra Siderne er Hovedet ſammentryk— 

ket, Sidefladerne lodrette, konvergerende lidt fortil; Hovedets 

Overflade viſer en ret tydelig Lengdefure paa Midten, ſom 

ftræffer fig omtrent fra Øjets bageſte Rand til, Gjællelaagets 

bagefte Rand; Snuden noget ſtumpt afrundet. Sverfjæben ra- 

ger fortil temmelig ftærft frem over Underkjeben, og Snuden 

rager atter frem over Overfjæben, ſtjondt fun 1 ringe Grad. 

Højden af det opſpilede Gab er næften lig med Hovedets halve 

Længde, og meget ſtorre end 2, af Totallengden; Breden ud— 

gjør omtrent 3 af Højden. Tænderne ere høs denne Art 

forholdsviis ſtorre end hos nøgen af de foregaaendede 

Torffearter, og i Overkjeben krummede ftærfere tilbage, 

i Underfjæben derimod lige. Jovrigt er Forholdet omtrent det 

ſedvanlige: paa hvert Mellemfjæbebeen en ydre Rakke ftore 

Zænder, beftagende omtrent af et Dufin, og bag denne endeel 

ſmaa Tænder; i Underfjæben derimod ſmaa Tænder føran den 

ftorre Ræffe; paa Plougffjærbenets forrefte Ende en, under en 

ret Vinfel bøjet, Tandrekke. Forholdet af Svælgbenenes og 

Gjælfebuernes Tænder er ligeledes bet fædvanlige. Mund: 
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hulen er, ſaavelſom Tungen, hvid; denne fidfte noget tilſpid— 

fet, med fonver, glat Overflade, fortil adffilt fra Underfjæben. 

Hagetraad favnes vel ofteſt ved Foreningen af Underfræbens 

Grene fortil; men det er imidlertid dog iffe faa ganffe ſjeldent at 

træffe en meget lille Hagetraad, eller, iſtedet for denne, en Tille 

koniſt Knude paa det Sted, hvor Hagetraaden ellers er anbragt. 

Paa Underfladen ere Underkjebens Grene forſynede med en 

Rekke fmaa men dog tydelige Punkter (Udforingsaabninger før 

Kirtler), fer eller fyv i Tallet. Længden af Underfjæbens Grene 

er omtrent lig med det opſpilede Gabs Højde, eller fig med 

Hovedets halve Længde. Næfeborerne vife i de alleffefte 

Henſeender det fædvanlige Forhold: de ere lidt nærmere Øjet 

end Snudefpidfen, det forreſte mindre end det bagefte og bagtil 

forfynet med en lille Hududvidelſe o. ſ. v.; fun deri ſynes det 

forreſte mig at afvige, at det ikke er ſtillet ſonderligt ffraat, 

men næften efter Fiffens Længde. Djet er fun af Middelftør- 

relfe; hos voxne Individer er dets Diameter meget førtere 

end Afftanden fra Snudefpidfen til Øjets forrefte Rand (fun 

omtrent halvt faa lang). 

Forſte Nygfinne, fom begynder lidt bag Bryftfinnernes 

Nod, og ftræffer fig hen omtrent over forſte Gadborfinnes tolvte 

Straale, har Form af en næften ligebenet Triangel, hvis Længde 

er noget ftørre end dens Højde, hvis Toppunkt er noget af— 

rundet, og hvis bagefte Linie er ffraat nedlobende (ikke lodret 

nedſtigende). Tredie til femte Straale ere de længfte, indbyr— 

Des omtrent lige fange, fun lidt længer end anden, men om— 

trent 1 Gang fænger end førfte Straale; fjette til niende 

Straale aftage ikke ſteerkt i Længde, de følgende derimod deſto 

mere, faa at den fidfte fun omtrent har i af den tredie Straa— 

les Længde. De to forſte Straaler ere ikke kloftede, og dette 

fynes ligeledes med de to fidfte at være Forholdet ). Anden 

*) Ogſaa hos de øvrige vertifale Finner iagttages det ſamme Forhold. 
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Rygfinne, fom ved et iffe ubetydeligt Mellemrum er adffilt 

fra førfte, er meget længere, men lidt lavere, end denne, og har 

Form af en lav Triangel, hvis bagefte Side er meget fænger 

end den forrefte; dens Straaler ere meget ffraatftillede og mod 

Enden af Finnen endog ganffe nedliggende, Forſte Straale iffe 

meget kortere end anden; anden til fjerde de længfte; de fol; 

gende jævnt aftagende; den fidfte indeholdes omtrent fem eller 

fer Gange i Længden af den tredie, Afſtanden mellem anden 

og tredie Rygfinne er ringere end mellem førfte og anden, 

og fynes endog ganffe at forfvinde, paa Grund af de fidfte 

Straalers vandrette Stilling, og fordt der mellem anden og 

tredie Rygfinne dannes et Slags Hudkjol, hoilken ikke bes 

mærfes hos nogen af de foregaaende Torffearter. Tredie Ryg 

finne har Form af en uregelmæsfig Fiirfant, eller, om man 

vil, af en lav, langſtrakt Triangel, hvis bageſte Vinkel er ffraat 

afſkaaren. Den er noget lavere end anden Rygfinne, og har fun 

lidt mere end 2 af dennes Længdeftræfning ; derimod overgaaer 

den førfte Rygfinne lidt 1 Længde. Forſte Straale er meget 

fort, fun omtrent halvt faa lang ſom anden; denne har næppe 

£ af tredie Straales Længde, hvilfen atter er noget kortere end 

fjerde; femte til ſyvende Straale de laxngſte; ſidſte Straale 

noget kortere end forſte. — Bryſtfinnerne, hvis Længde 

indeholdes over fyn Gange i Totallængden, og hvis Brede ved 

Roden udgjør lidt mere end 1 af Længden, have en langſtrakt— 

vval, i Enden afrundet Form; de naae temmelig langt forbi 

Gadboret (omtrent hen over førfte Gadborfinnes niende eller 

tiende Straale). Forſte Straale har omtrent 2 af anden 

Straales Længde, hvilfen fun er Midt kortere end tredie; tredie 

til fyvende eler ottende de længfte, indbyrdes næften af lige 

Længde; de to førfte Straaler enfelte; de følgende ftærft for— 

grenede, endog buffagtige. De langſtrakte og fmalle Bug— 

finner indeholdes mere end otte Gange 1 Totallængden, og 

naae almindeligen iffe ud over Gadborets forrefte Rand; Straa- 
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lernes Forhold er det for Torffearterne almindelige; den fidfte 

indeholdes omtrent tre Gange i Længden af den anden, Gad- 
boret, fom er anbragt ved Enden af Totallængdens forſte 

Trediedeel (eller ganffe lidt længer tilbage), omtrent under førfte 

Rygfinnes tredie og fjerde Straale, har en temmelig betydelig 

Størrelfe; Generationsaabningen viſer fig fom en lille 

Tværfpalte paa en Ophojning eller Papille. Forſte Gad 

borfinne er meget langſtrakt (dens Længdeftræfning udgjor 

1 af Totallængden) men lav, af en uregelmasſigt fiirfantet 

Form med noget afrundede Vinfler; førfte Straale meget fort; 

de følgende jævnt tiltagende indtil niende; niende til tolvte de 

længfte; derpaa aftage Straalerne gradeviis og meget fvagt; 

ſidſte Straale er imidlertid fortere end førfte. Afſtanden mellem 

førfte og anden Gadborfinne meget ringe. Anden Gad: 
borfinne meget fortere end førfte (omtrent halvt faa fang), 

men næften af ſamme Højde og ligeledes af en uregelmæsfigt 

fiirfantet Form; forſte Straale fort, anden omtrent dobbelt faa 

lang, tredie omtrent faa lang ſom førfte og anden tilſammen; 

fjerde til fjette de længfte og fun lidt fænger end tredie; Af 

ſtanden fra anden Gadborfinne til Halefinnens Rod er noget 

ringere end tredie Rygfinnes Afſtand fra Halfiennens Rod. 

Haleſpidſen er, uden at regne Halefinnen med, af Lancet— 

form, og Halefinnen naaer, ſom hos andre Torffearter, meget 

langt op paa Siderne af Halefpidfen; i Enden er Halefinnen 

fvagt halvmaaneformigt udffaaren. Hos alle Finnerne er den 

Straalerne forbindende Hud temmelig tyf og ſterk. — Side: 

liniens førfte Deel danner en fvag Bue (dog juſt ikke parallel 

med Ryglinien), hvilfen fortfættes indtil mod Enden af anden 

Rygfinne; den øvrige Stræfning af Sidelinien er omtrent vandret. 

Sfjælbedæfningen hos denne Fiſk nager paa Panden 

faavelfom paa Hovedets Sider langt frem foran Øjnene og 

næften til Snudeſpidſen; ligeledes ere Underfjæbens Grene ſtjel— 

bedæffede lige til Foreningen. Det er altſaa fun en meget 
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ringe Deel af Hovedet, ſom er fri for SFjæl, da til Exempel 

felv Gjælleftraalerne ere ſtjelbedekte (dog iffe den bløde Hud 

imellem dem). Ogſaa Roden af alle Finnerne er 1 ftørre eller 

mindre Udftræfning forfynet med Skjeel. Men Skjallene 

ere fmaa *), tynde, letaffaldende; uagtet de, i Almindelighed 

talt, ere taglagte, faa ſynes dette dog ikke at gjælde for alle 

Sfjællene paa Hovedet og paa Roden af Finnerne, Formen 

af Sfjælfene ert Regelen mere eller mindre oval; paa et Sjæl 

af den nedenangivne Størrelfe har jeg talt omtrent 35 foncentriffe 

Ringe og 70 Straaler. Jovrigt er Formen faa nær overeens— 

fremmende med Formen af Torffens og Kullerens Skjal, at jeg 

ingen ret mærfelig Forffjæl veed at angive. 

— Hos en Hvidling af 1517 Længde har jeg fundet Bug— 

hulens Længde at udgjøre 617 til 77, af hvilke omtrent 4, 

eller mere end Halvdelen, ligge bag Gadboret. Bughinden 

er perlemoderfarvet med fort Overtræf paa den indre Side. 

Leveren, fom er af ſmuk hvidguul Farve og meget blod 

Subſtans, har en betydelig Størrelfe, og indtager hele Bug— 

hulens Længde; men det er den venftre, noget pyramidale 

Lap, ſom udgjør den ſtorſte Deel af Levermasſen, hvorimod den 

højre Lap er fort og bred. Galdeblæren temmelig flor (af 

omtrent 9/7 Gjennemfnit), fæfformig eller næften fugledannet, 

med guulgron Galdevædffe, forfynet med en tynd og ſnorformig, 

men lang Galdegang (af omtrent 1/7 Længde eller noget mere), 

fom gaaer ind i Tyndtarmen et Par Linier bag Blindtarmene. 

Milten rødbrun, meget blød, af langſtrakt men fmal Form, 

ligger bag Galdeblæren over Tarmen. 

Spiſeroret er vidt (ligeſaa vidt fom Maven, naar 

Denne ikke netop er udfpændt af et nedflugt Bytte), med tyffe, 

ftærfe Bægge, indvendigt forſynet med otte, brede, ftærfifremtræ- 

*) De ſtorſte Sfjæl hos et Individ af omtrent 107 Længde har jeg 

fundet henimod 137” lange og 1“ brede, 
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dende Længdefolder, der fortfætte fig, ſtjondt mindre frærft, lige 

til Bunden af Maven. Denne, hvis Længde udgjør omtrent 

11, og er lig med Spiſerorets Længde eller lidt kortere, danner 

en uafbrudt, fæfformig Fortfættelfe af Spiferøret, og har en, 

fra Maven hos de foregaaende Torſtearter noget forffjællig, 

Form. Iſtedetfor at næmlig hos disſe Portnerdelen affættes 

fra den allerbagefte Deel af Mavefæffens nederfte Flade under 

en noget fremadrettet Vinkel, affættes den her fra den forrefte 

Deel, eller ligefra Begyndelſen af Mavefæffens nederfte Flade, 

ligeledes under en ſpids Vinfel, men fom er rettet bagud. 

Portnerdelen kort, meget fpidst tilløbende mod Tarmen, og 

Portneraabningen altſaa meget fnæver. Af Blindtarme har 

jeg talt over 70 (74 eller 75) ; Længden af dem er noget forffjællig, 

de lengſte 9 til 10 Linter hos et Individ af henimod 167, Tar— 

men har en temmelig jævn Bidde 1 hele fin Udftræfning, og gjør 

de ſamme Bugtninger, fom hos de foregaaende Arter. Dens 

Længde (uden at regne Maven eller Spiſeroret med) beløber 

fig til henimod 4 af Totallængden (omtrent 12/7 hos et Individ 

af 1517). Hunnernes Rognfæf ligner i Farve og Form de 

andre Torffearters, dog faaledes, at den ogſaa bagtil er dybt 

indffaaren, og de bagefte Horn altfaa lange. Teſtiklerne afvige 

heller iffe fra den for Familien fædvanlige Form. Svømme 

blæren er fortil forſynet med tø, fra de førrefte Hjørner ud— 

gaaende, tynde, fremadrettede Horn; mellem disſe fremtræder 

et tredie, fortere og bredere Horn, eller, om man heller vil falde 

det ſaaledes, en trefantet, tilfpidfet, fremadrettet Lap; Svomme— 

blærens Siderande ere iffe faugtaggede. Urinrøret frem 

træder meget langt bag Gadboret mod Enden af Bughulen, paa 

den venftre Side af Svømmeblæren, og retter fig lige frem 

mod Gadboret; det danner ingen egentlig Urinblære, ffjøndt 

dets Dimenfion tiltager endeel; Sidehorn, fom hos adſtillige 

andre Torffearter, ſees intet Spor af. 
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Mellemfjæbebenene ere ikke meget fortere end Over— 
fjæbebenene (deres Længde forholder fig indbyrdes omtrent ſom 

fem til fer); 1 Enden have de den fædvanlige Aarebladsform; dog 

faaledes, at den Udvidelſe, fom frembringer denne Form, er lang— 

ftraft og fmal (omtrent fom hos G. minutus); det dybe men 

ſmalle Udfnit, ſom tildeels adffiller den bladdannede Udvidelfe fra 

Knoglen, har fun omtrent 1 af Udvidelfens Længde. Den mod 

Panden rettede Apofyſe er fort, fom hos de foregaaende Arter 

(vens Længde indeholdes omtrent fem Gange i Mellemfjæbe- 

benenes Længde). Overfjæbebenene ere mere fmalle og 

flangftrafte end hos Kulleren, eller omtrent af ſamme Form 

fom hos Glyſen. De nederſte Næfebeen meget ftore, 

fangftraft-triangulære. Af Infraorbitalbeen findes fun fire, 

af hvilfe det andet er ftørre end det førfte, de to bagefte, fom - 

fædvanligt, meget fmaa. Hvad Gjællelaagsftyfferne 

og Gjælleftraalerne angaae, veed jeg ingen iojnefaldende For— 

ffjæl at angive mellem denne Art og de foregaaende Torſkearter. 

Interparietalbenets Middelkjol er højere end hos Tor: 

filen, men lavere end hos Kulleren og Glyſen. 

Hvirvlernes Antal har jeg fundet at være 55, hvoraf 

de førfte tyve ere Bughvivler, de vørige 35 Halehvirv— 

ler. De førfte fire Bughviroler vife næppe noget Spor til 

Tværfortfættelfer; derimod fan paa femte Hvirvel en Tværs 

fortfættelfe tydeligt erffendes. De Ringe, fom dannes af Hales 

hvirvlernes nedſtigende Torneforlæengelſer, have, ſtjondt grade- 

vits aftagende, en temmelig betydelig Storrelſe paa de fyv eller 

vite forſte Halehvirvler; ingen af Ringene beſidder fremſprin— 

gende Sidevinkler; den førfte Ring nærmer fig til den kreds— 

runde Form, viſer ingen for neden fremtrædende Torn, og har 

temmelig tynde Rande; de følgende ere mere langſtrakte eller 

ova leforneden tilſpidſede og uddragne en Torn, ſom hos 

de paa hverandre folgende Ringe efterhaanden tiltager i 

Længde, medens Ringenes Størrelfe aftager. Van fjette til 



95 

ottende Halehvirvel have disſe Torneforlængelſer naaet deres 

ftørfte Udvifling, hvorpaa de atter aftage. De fjorten fidfle 

Halehvirvler tjene til Støtte for Halefinnen, 

Hvorvel Hvidlingen vifer nogen Farveforffjællighed, og 

uagtet man ſtundom træffer Individer med en lille Hagetraad, 

tør jeg dog iffe afgjøre, om man er berettiget til at tale om 

beſtemte Afarter af den. Imidlertid forekommer det mig, ſom 

om den ovenfor omtalte Talhvidling er en temmelig kon— 

ſtant Farvevarietet; og overhovedet fan det bemarkes, at de 

mæsfingfarvede Bølgeftriber langs Siderne iffe pleje at vife fig 

tydeligt hos de i Ørefundet fangede Individer (idetmindſte har 

jeg aldrig iagttaget dem), hvorimod de ſorte Priffer almindeligt 

fynes at ſavnes hos Hvidlingen 1 Kattegattet og Nordſoen. 

De ſtorſte Hvidlinger, jeg har feet fangede ved de. fjæl- 

landſte Kyſter, overftege næppe 17 Tommers Længde, og uagtet 

jeg viſtnok har truffet ſtorre, og ifær meget vagtigere, Indi— 

vider ved de norffe Kyſter, tvivler jeg paa, at denne Art naaer 

en fønderligt ftørre Længde end en Snees Tommer”). Hvid— 

finger paa omtrent et Par Pund ſynes iffe fjældne adffillige 

Steder ven Norges Sydveftfyft. Naar Pennant derimod 

angiver, at Hvidlinger paa 4 til 8 (engelffe) Pund ffulle fanges 

i det dybe Vand paa Randen af Doggersbank, har jeg Intet 

at anføre til Befræftelfe derfor *5). 

U farter. 

Storrelſe. 

Hvidlingen følger rimeligviis hele den norſke Kyſt, og Udbredelſe. 

naaer vel ſaaledes 720 n. Br.; idetmindſte har jeg ſelv været 

Vidne til, at den fangedes ved Tromſo (omtrent 6919 n. Br.) 

og den betragtedes iffe der fom nogen Sjældenhed. Den føre- 

kommer ved det fydlige Island, ved Færøerne, paa de engelffe 

*) Pennant angiver ogſaa, at han iffe har feet nøgen Hvidling af 

mere end 20” Længde, øg anfætter 10—12” fom Hvidlingens al- 

mindelige Længde ved de engelffe Kyfter, 

**) Efter Bavrel (British fishes, II, 167) ſtulle Hvidlinger paa tre 

til fire Pund ſtundom fees van det Løndoner Fiffetory, 
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Kyfter og den franffe Veftfyft, men gaaer næppe ind i Middel: 

havet"). Ved det egentlige Danmark og Hertugdømmerne træffes 

Den overalt (faavidt jeg veed, gjør ene Bornholm en Undtagelfe), 

ſtjondt mere eller mindre hyppigt”). 

Levemaade. J Levemaade ſynes Hvidlingen at ſtemme temmelig meget 

overeens med Kulleren, idet den ffal være uftadig i fin Gang, 

og holder fig nær Bunden paa dybt Vand. Den ſynes imidlertid 

at foretræffe Sandbund. Man træffer den i Stimer ligeſom de 

flefte andre Torffearter, og den vifer fig hyppigſt hos os 1 Som⸗ 

mermaanederne, fra Maj af af regne. Fiffere paa Sjællands 

Nordkyſt og 1 Oreſundet have meddeelt mig den Bemarkning, at 

de fange de flefte Hvidlinger om Sommeren, men de ftørfte 

om Vinteren ***). Efter en Meddelelfe fra Juſtitiarius Boie 

fangedes i Slutningen af Januar 1833 en ſtor Mængde Hvid 

linger 7) ved Kiel under Iſen med Krog, hvorpaa, efter An— 

viisning af en norſt Fiffer, kogte Muslinger vare anbragte ſom 

Madding. Deraf, faavelfom af flere lignende Kjendegjerninger, 

fremgaaer, at Hvidlingen iffe forlader vore Kyfter om Vinteren. 

*) Risſo har vel beffrevet en Torffeart fra Nizzaegnen under Navnet 

G. Merlangus, men han formoder felv, at den er forffjællig fra 

Den nordiſke; hvilfen Formodning ſaavel ved andre Omſtandigheder 

i Beffrivelfen beſtyrkes, ſom ifær derved, at den fun har ti Straaler 

i anden Rygfinne. Cuvier fynes blot at fjende Hvidlingen ſom 

forekommende paa Frankrigs Veſtkyſt. 

**), Ved De veſtlige Kyſter af den cimbriffe Halvø ſynes ben ikke at 

leve“, hedder det hos Saber (Islands Ziffe, S. 95), men bette er 

ganffe urigtigt, 

xx) Paa de fydlige engelffe Kyfter ffulle derimod de fleſte Hvidlinger 

fanges i Maanederne Januar og Februar (efter Narrell). 

),J Timen 50 til 60 Styffer”, Selv har jeg deeltaget i Fiffe- 

partier, ved hvilfe enhver af Selffabet, i temmelig fort Tid, har 

erholdt et Par Sneſe Hvidlinger. Jeg anfører disſe Fafta, fordi 

de ſynes unimodſigeligt at bevife, at Hvidlingen lever i Stimer, hvilket 

iffe af alle Ichthyologer indrømmes, 
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Hovidlingen er, hvad allerede ved Beſtaffenheden af dens Narings. 

Gab antydes, en glubff og graadig Fifi. Dens fornæmfte og 

fjærefte Nering fynes imidlertid hos os at være fmaa Kræbs: 

dyr, ifær Rejearter (af Slægterne Palæmon, Crangon og 

Mysis). Den efterftræber dog ogſaa begjærligen Fiſte, for— 

faavidt dens Størrelfe tillader det, og tager iffe mindre til: 

taffe med Orme og Bløddyr. 

Legetiden indtræffer i Foraaret (Marts og Aprih. JSlut⸗vorplantelſe. 

ningen af Juli har Ingelen omtrent halvanden Tommes Længde). 

Om den allerede i Oktober Maaned naaer fire til fem Tom— 

*) Da jeg paa en ſmuk, frille Dag (den 26de Juli) roede omfring i 

Kobbervigen(paa højre Side af Karmoen, mellem Stavanger og Bergen) 

for at fange Meduſer, paa hvilfe jeg atter føgteHyberiner; gjorde 

jeg tilfeldigviis en Jagttagelſe, ſom var mig lige fan overraſkende 

ſom interesſant. Idet jeg ſtak Øfefarret under de i Havfladen fvøm- 

mende Gopler, og derpaa lagde disfe med Underfladen i Vejret paa en 

af Baadens Tofter, bemarkede jeg, at hver Gople i Regelen var led» 

faget af cen eller to fmaa Fiffe, Forſt troede jeg, at disſe Fiſte til- 

fælbigviis havde forviflet fig i Goplernes Randtraade, men, ved nermere 

at iagttage Goplerne i Vandet, erholdt jeg Overbeviisning om, at 

Fiſkene ſoommede frit omfring under dem, Det er ofte temmelig vanffe- 

ligt at beftemme Fiſteyngel, og jeg var derfor nogen Tid i Tvivl, om 

jeg ſtulde henføre disſe Smaafiſte, af hvilfe de flefte Fun havde ferten til 

fytten Liniers Længde, og ingen vverfteg halvanden Tomme, til Kulleren 

” eller Hvidlingen. De manglede be, før begge Arterne faa faraf- 

teriftiffe, Plætter, men nærmede fig faa meget til Kulleren i Formens 

Plumphed, at jeg antog dem for Unger af denne, indtil jeg ved at 

tælle Straalerne i forſte Gadborfinne overtydedes om, at de maatte 

henføres til Hvidlingen, — Hvad Forhold der forreften finder Sted 

mellem Hvidlingyngelen og Goplerne; om de førfte føge Beffyttelfe 

mod ſtorre Fiffe, der ſynes at ffye Goplerne, eller om de jage efter 

be Goplerne ledſagende Hyperiner: maa jeg lade uafgiort. — Fries 

beretter iøvrigt (Side 84), at dette Faktum er Fifferne paa Sverrigs 

Veſtkyſt vel bekjendt. 
Damnarks Siffe, IL 7 
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mers Længde, fom Frie s angiver (Skandinaviens Fiffar, Side 85), 

mangler jeg Erfaringer til at befræfte. 

Det er Enhver bekjendt, at Hvidlingen afgiver et baade 

velſmagende og meget let fordøjeligt Neringsmiddel. Vore 

Fiſtere lægge imidlertid ikke ſonderligt Bind paa dens Fangſt 

uden paa faadanne Steder, hvor Nærheden af ftørre Byer 

forfiffver dem Affætning til gode Priſer; da dens ringe Stor— 

relſe ellers iffe vilde kunne gjøre Arbejdet tilftræffeligt len— 

nende. Tilvirkning af denne Fiff er derfor ikke fædvanlig hos os. 

Af Fjender, faavel ydre fom indre, har Hvidlingen de 

flefte tilfælles med Torffen og Kulleren. Det ev imidlertid, 

efter min Erfaring, langt fjældnere at træffe Lernæer eller 

kaligusagtige Snyltedyr paa den end paa de ftørre, forhen om— 

talte, Tørffearter.  Echinorhynchus acus er derimod meget al- 

mindelig i dens Tarmekanal. 

Anmerkning. 

J September 1837 erholdt jeg i Liimfjorden ved Aggerkanalen et 

fille Individ af en Torſkeart, hvilfet jeg antog for en Varietet af Hvid— 

lingen, og i denne Formening længe lod henftage uden nærmere Under— 

ſogelſe. Men, da jeg endeligen anſtillede en nøjagtig Sammenligning 

mellem bet og den almindelige Hvidling, fandt jeg adffillige Forſtjallig— 

heder, ſom ſyntes at fremkalde nogen Tviyl mod dets Forening med denne, 

ffjøndt det endnu mindre fan anſees identiſt med nøgen af de tidligere 

omtalte Torſkearter. Iſtedetfor at forbigane det med Taushed, celler uden 

videre at forene det med Hvidlingen, har jeg anfeet det for retteſt, at 

meddele en færffilt, bog fort, Beffrivelfe af bet, 

Formen er langftraft, fiirlig, temmelig ſammentrykket, men fun 

middelmaadigt høj (den ftørfte Højde indeholdes fem Gange i Total- 

længden), og nærmer fig overhovedet til Formen af en ung Torſt. 

Farven rodligt-guul, lidt morkere paa Ryggen, ubetydeligt lyſere 

mod Bugen, ganſte uden Spor til Platter. Rygfinnerne have en ſort— 

agtig Rand, hvilfet ogſaa, ſtjondt mindre ſterkt, ev Tilfældet med ben 

fiofte Gadborfinne, hvorimod den førfte, ligeſom Bugfinnerne, er hvid ; 

Bryftfinnerne lidt graalige; Halefinnen overalt fortagtig eller graabrun. 
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Udmaalinger: 

Totallængde 34”; 

frørfte Højde (omtrent over Gadboret) 8"; 

Højde foran Halefinnens Rod 2475 * 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjallelaagets bageſte Rand: 104“3 
det opſpilede Gabs Højde indvendigt: 54/7"; 

bet opſpilede Gabs Brede indvendigt: 33/75 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til dens Ledforbindelſe: 54775" 
Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: 233 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: 34"; 

Djets Længdegjennemfnit: 217 

Pandens Brede mellem Øjnene: 34"; 

Ufftanden fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes Begyndelſe: 1133 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: 4533 

den oprejſte forſte Rygfinnes Højde: 31”; 

Afſtanden mellem forſte og anden Rygfinne: 4; 

ander Rygfinnes Længdeftræfning: 81” ; 

pen oprejfte anden Rygfinnes Højde: 3”; 

Afſtanden mellem anden og tredie Rygfinne: 3” ; 

tredie Rygfinnes Længdeftræfning : 62"; 

den oprejſte tredie Rygfinnes Højde; 24"; 

tredie Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rød: 13; 

Bryſtfinnernes Længde: 77"; 

Bugfinnernes Afſtand fra Snudeſpidſen: 115"; 

Bugfinnernes Længde: 5; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Nand: 143“; 

forſte Gadborfinnes Lengdeſtrakning: 11/7; 

den oprejſte forſte Gadborfinnes Højde: 3”: 

Afſtanden mellem forſte og anden Gadborfinne: 0; 

anden Gadborfinnes Læengdeſtrekning: 7”: 

Den oprejfte anden Gadborfinnes Højde: 2“3; 

Gadborfinnens Afftand fra Halefinnens Rod: 17"; 

Halefinnens Længde fra Roden paa Siderne til Spidſen: 8”; 

Halefinnens Længde pan Midten: 31, 

Hovedet, hvis Længde udgjør 3 af Totallængden, er omtrent 

af fædvanlig Form, med temmelig ſtump Snude, dog meget længer 

end Øjets Diameter, med noget fremragende Overfjæbe, med en Fure 

Tx 
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i den flade Nakke, og en meget Fort gagetraad. Gabet er ſtort, ba 

dets Højde, naar bet opſpiles, er lig Hovedets halve Længde. Øjets 

Gjennemſnit udgjor 3 af Hovedets Længde, 

Forſte Rygfinne begynder tæt bag Bryſtfinnernes Rod lidt foran 

Gadborets forrefte Rand: den danner en Triangel, hvis Længde er 

noget ſtorre end Højden og hvis bagefte Side, naar Finnen tænfes 

oprejft, er lodret, Straaleantallet 14, — Anden Rygfinne danner en 

meget langftraft og lav Triangel, hvis bagefte Side omtrent gjor en 

ligefan ſtor Skraaning fom den forreſte. Finnernes Straaletal er 20; 

den begynder temmelig langt bag Gadboret og forſte Gadborfinne, og 

ender noget foran Enden af forſte Gadborfinne. — Tredie Rygfinne 

fremftiller en ffjæv, meget uregelmæsfig Fiirfant, og er noget kortere og 

lavere end anden Rygfinne; jeg har talt 19 Straaler i den. Bryſt— 

finnerne, hvis Længde udgjor 2 af Totallangden eller lidt mere, have 

fædvanlig Form, og beftane af 19 Straaler. Bugfinnerne ere endeel 

førtere end Bryftfinnerne (de indeholdes otte Sange i Totallængden), 

men naae imidlertid med deres Spidfer et Styffe ud over Gadborets 

bagefte Rand; Afſtanden af deres Rod fra Snudefpidfen er ſtorre end 

Hovedets Længde: iøvrigt ere de af ſedvanlig Beſtaffenhed. Gadboret 

er anbragt lidt bag Enden af Totallængdens førfte Trediedeel, med ben 

forrefte Hand omtrent under Midten af førfte Rygfinne. Forſte Gad⸗ 

borfinne begynder omtrent under forſte Rygfinnes bageſte Trediedeel, 

har en betydelig Lengdeſtrekning (ſtorre end 3 af Totallængden og ſtorre 

end Hovedets Længde) og en uregelmasſigt fiirfantet Form; Antallet af 

dens Straaler er 30, Anden Gadborfinne er, ſom fædvanligt, endeel 

kortere og noget lavere end førfte, ligeledes afen uregelmasſigt fiirkantet, 

langftraft Form. Straalernes Tal 23. — Zalefinnens Længde udgjør 

omtrent 3 af Totallængden; den bagefte Rand er lidet eller flet iffe ud— 

ſtaaren; Formen iøvrigt ganffe den fædvanlige; Straaletallet 27. 

Sidelinien er lidt frummet paa ſamme Maade ſom hos Torſten, 

Hvidlingen o. f. v. SFjællene meget ſmaa. 

Naar nu, efter denne korte Beſtrivelſe, Individet ſammenholdes med 

de narſtagende Arter, bliver det for det Forſte klart, at det adſtiller ſig 

fra G. minutus og G. luscus (ſom det ifær ligner i Farve) ved meget 

ringere Hojde, ftørre Hoved, furet Nakke, meget mindre Øjne, længere 

Snude o. ſ. v. Fra Torffen er bet beſtemt adſtilt ved Gadborets 

Stilling og ved Antallet af Straalerne i Gadborfinnerne. Fra Kulleren 

ved ben flade, furede Nakke, ved bet ſtorre Gab, ved forſte Gadborfinnes 
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Længde og Straaletal o. f. v. Fra Hvitlingen, fom bet bøg nærmer fig 

overmaade meget til, ſynes det at fjerne fig ved en ganffe forffjællig 
Farve, ved ſtorre Bryft- og Bugfinner, ved en kortere førfte Gadborfinne og 

ved Hagetraad. Digfe Forffjælligheder betyde vel hver for fig iffe meget: 

Hvidlingen har jo til Exempel ogfaa ſtundom en fort Hagetraad, Bryft- 

og Bugfinnernes Storrelſe fan tilffrives den yngre Alder=) o. ſ. v.3 
men tilſammen ſynes de dog at fortjene nogen Opmarkſomhed. Idet jeg 

ikke vover med Beſtemthed at erflære det omtalte Individ for en Varietet 

af Hvidlingen (hvad dog ſynes mig det Aflerrimeligfte) ; tilføjer jeg 

endnu kun, at jeg, ved at deponere det i det kongelige zoologiſte Muſeum, 

har beftræbt mig for, at aabne enhver Ichthyolog Vejen til nærmere, ſelv— 

ftændig Prøvelfe, 

*) Hos andre Torffearter, til Exempel Gadus Pollachius, har jeg til- 

deelg iagttaget lignende Afvigelſer mellem unge og gamle Individer 

med Henſyn til Størrelfen af Bryſt- og Bugfinner, 
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46de Art. Sejen (Merlangus Carbonarius Lin.). 

Sidelinien bige, hoid. Underkjceben benger 

end Dverkjeben, iſer hos detonere FI END ate 

finnen gaffelformigt udffaaren iEnden. Hovedets 

Længde indeholdes almindeligen lidt mere end fire 

Gange, den ſtorſte Hojde lidt mere end fem Gange 

i Totallæengden; bet pſpilede Gabs Dob rer 

mindre end Hovedets halve Længde. Bugfinnernes 

Længde indeholdes gjerne tolv Gange i Total: 

længden, eller endnu oftere, og deres anden Straale 

CY Fun lidet ene— 

Rygf.us F20420; Bryſtf. 20; Bgf.s; Gadbf. 5-2 2; Halef. 20 *). 

Schonevelde, Side 20; Asellus virescens; Side 19: Asellus 

niger, Carbonarius. 

Linné, Syst. Naturæ edit. Xma pag. 253: G. virens øg pag, 254: 

G. Carbonarius. 

Pontoppidans Atl. I, 648; G, Carbonarius (og G. Pollachius ?), 

Ascanius, Icon, rer, natur., 3die Hæfte, Side 1: le Sey. 

*) De følgende Tællinger vife, hvor afvigende Straaletallet er: 

Total, 367; Rgf. 13720720; Brſtf. 20; Bgf. 6; Gobf. 26720; Hf. 29. 

— 25375 — 14419120;  — 20; — 6; — 26120; — 31. 

— HON TE HIF21F19S | — SYS NE 6997799 1 30) 

— 83/73 — 15120123; — 215; — 6; -- 27723; — 29, 

— 5343 LEO OFRO FED SE 6 I DDF OF SØDE 

— 8%; — 14720121;  — 20; — 6; — 27121; — 29, 

— 41375" — 13423223 ROD 65 0— "PS TOD SKER 

SN 44 LD EA SF DD FESD ER re SENERE EDER SE 
— 33753 — 14420420; — 193. — 65 —- 25420; — 29. 
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Muͤllers Provr. n. 352: Gadus virens ogen. 355: Gadus Car- 

bonarius. 

Olavius, Skagens Beſtrivelſe, Side 164 n. 20: 6. virens. 

Blod), Naturgeſchichte ber Fiſche Deutſchlands, IL, 164: 6G. Car- 

bonarius. 

Faber, Die Fiſche Islands, S. 96: G. carbonarius og S. 99; 

G. virens. 

Saber, Tidsſtkrift for Naturvidenſtaberne, V., 251: Graaſejen. 

Cuvier, Ręn. anim,2éme ed. pag. 332: G. carbonarius og pag. 233 

Anm. 1: G. virens. 

Nilsſon's Prodr. S. 43: G. virens og &. 44: G. carbonarius. 

Narrell's british fishes, II, 169: G. carbonarius, og Il, 175: 

G. virens. 

Ascanius tab. 23 (middelmaadig Afbildning af en ung Sj EF: 

Narrell II, 175 (ligeledes en, ifær hvad Finnerne angaaer, unojagtig 

Afbildning af den unge) og II, 188 (Ekarakteriſtiſt Afbildning af den 

voxne); Blod) tab, 66, 

Forholdet af de tv linneiffe Arter: G. Carbonarius og G. virens, 

er 1 flere Henſeender en Gjentagelſe af det ovenfor udviklede Forhold 

mellem G. Morhua og G. Callarias. Belon er den førfte, fom omtaler 

Sejen; men den BVildfarelfe, at adffille ben i to Arter, udgager fra den 

ellers faa fortjente Schonevelde, der angiver G. Carbonarius ſom en Nord- 

havs Fiſk, G. virens ſom forekommende pan Hertugdommernes Oſtkyſt. Han 

ſynes nappe ſelv at have ſeet den forſte, og omtaler ganſte korteligt, at 

den ſtundom fanges ved Helgoland, har ſpidſere Hoved og mindre Gab 

end Kabliauen, og er af ſortagtig Farve. G. virens beffriver han derimod 

udforligere, ſaavel med Henſyn til ydre ſom indre Bygning, og ſaaledes, at 

det ſynes næften umuligt at miskjende den. Men her bør vel mærfes, at 

han ingenlunde ſammenligner den med ben forhen omtalte G. Carbonarius, 

men derimod med Oſterſoens Torff, og atter angiver de ſamme Skjalne— 

marker (et fvidfere Hoved og mindre Gab) mellem disſe to, ſom mellem 

Kabliauen og G. Carbonarius. Schonevelde har altfaa opftillet de to 

Urter, men ingenlunde angivet SFjælnemærfer mellem bem. — Artedi (Syn, 

Piscium, edit, altera, pag. 35) begif ben Uagtſomhedsfejl, at henføre, ſtjondt 

*) Det Urigtige i Ascanius's Afbildning beſtager ifær deri, at ben ſtraa 

Opſtigen af Hovedets Underflade iffe er tilborligt angivet, og at 

Overkjaben er aldeles fortegnet. 

Ufbildnins 
ger, 

Kritiſte 
Bemarknin— 

ger. 
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med Tvivl, Schoneveldes G. virescens til G. Pollachius (uagtet S's 

udtrykkelige Ord : linea [lateralis] recta candicans) ; hvorimod han ganffe 

forbigaaer Schoneveldes Asellus flavescens, fom er identiſt med Gadus 

Pollachius. Derved er igjen Pontoppidan bleven vildledet; thi bet ſynes 

af de to Trivialnavne, han anfører til G. Pollachius (Seherrn og Grafe- 

herren), og ſom ere laante af Schonevelde, tydeligt nof, at hans G. Polla- 

chius, idetmindſte tildeelg, falder fammen med $'s. Asellus virescens, 

Linné antager derimod, efter Rays Erempel, G. virens og Carbonarius 

for to færffilte Arter; den fidfte, fan man iffe ſpore, at han felv har ſeet; den ] 

førfte har han derimod underføgt (fee Fauna svecica, 1746, pag. 111%, 

men fun unge Individer (Piscis magnitudine Percæ, ere hang Ord). 

Hans Diagnoſer indeholde Intet, fom fan tjene til at adffille de to Ar— 

ter; %) og markes bør fremdeles, at han endnu i den anden Udgave af 

Fauna svecica fun kjendte den ene Art ſom nordiſt (G. virens). Ogſaa 

Ascanius fjender fun een nordiſk Art, og denne falder han efter Linné 

G. virens. Af be to Navnearter, ſom Muͤller anfører, har han feet 

den førfte, og han beriger dens Diagnoſe med et godt Tillæg (cauda 

bifurca“*). Den anden fynes han blot at optage efter Pontoppidan 

med dennes Frivialbenævnelfer og med den linneiffe Diagnoſe. Bloch 

forbigaaer G. virens med Taushed under G. Carbonarius, men nævner 

den i nogle kritiſfe Bemærfninger under G. Pollachius (1. c. S. 173), 

dog ſaaledes, at han erklærer: at han iffe har feet G. virens, og derfor 

iffe tør have nøgen Dom over den, Nagtet Faber paa det ovenciterede 

Sted har beffrevet baade G. Carbonarius og G. virens, erflærer han 

dog meget beftemt, og efter min Anffuelfe tillige meget rigtigt, at der 

ingen anden Udvej gives af den Forvirring, ſom herffer hos Forfatterne, 

end at betragte disſe to ſom udgjorende cen Art, hiin i en ældre, denne 

i en yngre Alder, Hos Cuvier træffe vi vel atter begge Navne, men han 

ſynes iffe at Fjende G. virens uden af Ascanius's unojagtige Afbildning, 

og hans Dom er derfor i dette Punft af mindre Vægt, Nilsſon derimod, 

*) Gadus virens: tripterygius, imberbis, dorso virescente. 

Gadus Carbonarius : tripterygius, imberbis, maxilla inferiore 
longiore, linea laterali recta. 

**) Vel at mærfe: godt for at adſtille G. Carbonarius fra G. Pollachius 

og andre narſtaagende Arter, men ikke til at adſtille G, Carbonarius 

fra G. virens. 
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der har underføgt begge Arter i Naturen, og fom har udkaſtet nye Dia— 

gnoſer for dem, fan gjøre ftørre Fordring paa Opmarkſomhed. Men 

ſammenlignes disſe Diagnoſer, feer man, at Forffjællen mellem be tv 

Urter ene indffrænfer fig til noget længere Underfjæbe og noget morkere 

Farve hos den ſidſte; dog dette er flet ikke andet end individuelle For— 

ffjælligheder, og bet ſynes ligeſom at være i Bevidſtheden om de to Arters 

Sammenflyden, at Nilsſon har ffudt G. Pollachius ind imellem bem 

fom et Sfillerum; thi, at G. Pollachius ſtulde danne et Overgangs— 

leo mellem dem, fan vel neppe være hang Mening. Narrell tilftaner, 

at han iffe ſelb har feet G. virens, og at han, i at opftille den ſom 

egen Art, blot følger de nordiffe Zoologers Mutoritet, da derimod hans 

Landsmand Couch betragter den ſom Ungen af G. Carbonarius. — 

Og indtil det lyffeg Nøgen, at angive gyldigere, af en umiddelbar Sam— 

menligning hentede, Grunde til Adſtillelſen mellem de to Arter, end der 

hidtil ere fremſatte: bliver det viſtnok rigtigft at forene dem. 

Den almindeligſte Benævnelfe hos os paa denne Fiffeart ——— 

er, ſaavidt mig bekjendt, Sej eller Graaſej. Müller 

angiver, efter Pontoppidan, Kollemisſe og Kollemoder 

ſom danffe Navne for Gadus Carbonarius; ſelv har jeg hørt 

nogle Fiffeudfælgere paa det Fjøbenhavnffe Fiſketorv falde den 

Kollemule, andre Lubbe). Ved Agger benævnes den Lyr— 

fej og Munfe==); indvidere tillægges den i Thyland Navnet 

*) At Navnet Lubbe, fom ellers paa vort Fiſtetorv er den fædvanlige 

Benævnelfe for Gadus Pollachius Linn. , ogſaa tillægges Sejen, 

hidrører maaſkee fnareft fra Uvidenhed: de nordfjællandffe Fiſke— 

prangere ſaavelſom disſes Haandlangere, Fiſkeudſolgerne paa 

det kjobenhavnſte Fiffetorv , ere for ſtorſte Delen ikke felv Fiſtere, 

og deres Meddelelſer fan man iffe fæfte ubetinget Lid til. 

**) Lyrſej er dannet ved Forbindelfen af Navnene Sej og Lyr; det 

. fidfte, fom iøvrigt er ubefjendt hos os, er i Norge det almindelige 

Navn før Gadus Pollachius. — Om den Munke, fom i Pont— 

oppidans Atlas (I, 655) anføres blandt ubeftemmelige Fiſte, falder 

fammen med ben ovenanførte Munke eller, med andre Ord, med 

Sejen, maa endnu lades uafgjort, 
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Blaaſeer (efter Aagaard). Naar Schonevelde laver 

Apenrades Indvaanere falde den Seherrn og Graſe— 

herrn, kunne disſe Navne vel ikke være andet end Modifika— 

tioner af de ovenfor angivne: Sej og Graaſej*). Viſtnok 

har ingen Fiſk paa de norffe Kyfter flere Navne end Sejen. 

Krii eo Suk fer, Ro ES 

Stabbeſej, Middelfer eller Graafej ogendeligen Stor: 

fej ere i Finmarken Benævnelfer paa den efter dens forffjællige 

Alder, fra dens tidligfte Periode, indtil dens ſtorſte Udvikling. 

Paa andre Stræfninger af den norffe Kyft hører man tildels 

andre Navne, til Cr. Pale for den mindre Sej, Ufs for den 

afferteriteen (50. FED. 

Sejens Farve varterer maaſkee fun lidt efter Lofaliteter, 

men deſto mere efter Alderen; og det er derfor ikke upasfende 

i 

*) En Sonderlighed ev det imidlertid, at man blandt de ffotffe Øer, 

hvor, foruden endeel andre Mavne, ogſaa to af nordiſt Oprindelfe, 

Sethe og Sey, endnu have holdt fig, tillige Falder denne Fiſt 

Grey-Lord. 

**) Hvorvel det fornæmmeligen er Sejens Angel, fom i Norge betegnes 

ved Navnet Mort (murti eller murtr betyder i det nordiſke Old— 

ſprog kort, liden), tillægges det dog ogſaa AIngelen af andre Torſte— 

arter, til Cr. Merl. Pollachius. Maaffee ogſaa andre ſmaa Fiffe- 

arter; idetmindfte angiver Zallager i fin norſte Ordſamling Mort 

fom ligebetydende med en SFalle (Cyprinus Alburnus). Paa Is— 

landſt betyder Murta, efter Zaldorſen, en lille Grred. Ogfaa i 

Skotland ffal det gjenfindes mellem Benævnelferne for den yngre 

Lar. Stundom forbindes det med et Tillægsord til nærmere Be— 

ſtemmelſe. Saaledes har jeg i Finmarken hort Torſteyngelen kaldes 

Klub-Mort (Klub, en Kølle), fordi den udmarker fig ved et tyk— 

kere Hoved. 

***) Denne Mangfoldighed af Navne fan ikke andet end vakke For— 

undring. Den ſynes mig af maatte udledes af Fiſternes Trang til, 

paa en ført og bekvem, men tillige nøjagtig, Maade at kunne under— 

rette hverandre om, hvilfe Fiffeftimer man har feet, eller hvilfet Fi- 

fferi der baa en vig Tid foreganer ban et vift Sted, 
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at gjennemgaae den med Henfyn dertil. En Sej af omtrent 

3” Længde, ſom jeg iagttog levende, udmarkede fig ved meget 

ffjønne, metalliffe Farver, af hvilfe man hos den Voxne næppe 

gjenfinder noget Spor: Kroppen faavel ſom alle Finnerne vare 

guldfarvede med Overgang til det Orangefarvede (i Spiritus 

blev Farven mere rød, hvorved den metalliffe Glands forfvandt) ; 

fun Stræfningen under Struben til Gadboret var lyſere, og 

langs Siderne, faavel oven- ſom nedenfor Sidelinien, fandtes 

en Deel uregelmæsfige, ſolvfarvede og perlemoderſtinnende 

Plætter; Øjets Pupille fort, Hornhuden masſingfarvet med førte 

Sfygger. Den her angivne Farvedragt fynes endnu hos In— 

divider af 47 Længde at være den almindelige, og træffes, 

ffjøndt ſjeldnere og mindre reen, hos Individer af 6 til 7 

Tommers Længde. Hos Individer af 5” og derover har jeg 

almindeligen fundet Ryggens Farve fmuft græsgrøn eller ſma— 

ragdgrøn, Sider og Bug ſolvfarvede. Dog maa her vel markes, 

at det fun er om levende Individer, at dette gjælder; meget 

ført efter at Dyret er dødt, antager det ganffe den ſamme Farve, 

fom iagttages hos Individer af 2 til 3 Fod: Ryggen bliver ført 

eller blaaſort, Siderne blyantsgraa og fun Bugen hvid. Allerede 

hos Indvider af omtrent 6“ Længde finder man Snuden og Gabet 

forte, ſtjondt juſt ikke lige høj Grad. Hos gamle Individer 

er altid Panden fortegraa, Snuden og Læberne forte, Gjælle- 

laagene ſtident følvfarvede, tildeels med Bronceffjær, Struben 

og Gjællehuden af en mere reen Solofarve; Rygfinnerne brun— 

graa eller ſortegraa, Hale-, Bryſt- og Gadborfinnerne mere 

ſortblaa, de fidfte med ſtinnende hvid Rod; Bugfinnerne hvide ; 

Bugen beftrøet med mange, meget ſmaa, graaagtige Punkter; 

Sidelinien er altid ſolofarvet. 

Udmaaling af Individer af forffrællig Alder: 

Totalleugde 86308433 D 111275 EBØGER 2535 

ſtorſte Hojde (over Gadboret): A74/7; B 1247; C25;3 D 21; 

Es FASE 
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Højde over Nalken 63 B 1023 C133 DD 234 

Hojde foran Halefinnens Rod paa Siderne: A2“3B343043 

DN! 

ſtorſte Tykkelſe (omtrent over Gad boret eller lidt; foran) LAS 427 

BE GAS 

image ſamme Sted: A 20“; B "93/1; | DK ne Do SALES 

Tykkelſen foran Halef. Rod paa Sid.: A13; B1375 (34773 D4'5 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Gjællelaagets bageſte Rand: 

ASOBAL LES DTS DENS 66463 

Afſtand fra —— SAP ISA til Nakken: A 83/44, B 414; 

CERES —33 

bet opſpil. Gabs Højde indv.: A 41/75 B TGLKER BYS KOFEUSSE Dk SED DØDES 

det opſpilede Gabs Brede indo. A 21 BR RG gs DT 

Underfjæbens Fremragning foran Snudeſpidſen: A 0; B 0; CZ; 

I DET DEFA STER GE] AGE TELTE 

Mellemfjæbebeneneg Længde; A 21/7; B 4/75 C 67; D 8"; 

Soertjebebenene Længde AFBRUDT 06 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til dens Ledforbindelſe: A 453 

BEER DE AS 

Ufftand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 137; B 3"; 
C ENS DERS F 127; 

ftørfte Gjennemſnit af forreſſe Meſebßß ä 

Afſt. mellem forreſte og bageſte Naſebor: ur; D 3; F as 

ftørfte Gjennemfnit af bageſte Næfebor: C 34'75 D 375 F 1/7; 

indbyrdes Afſtand mellem det forrefte Par Naſeborer: A 11%; 
B 23; Cc Alles D DES 

indbyrdes Afftand mellem det bagefte Par Naſeborer: A 2”; 

| HUSE SLS DEADS] DER SÅ 

Afſtand fra — Naſebor til Ojets forreſte Rand: A 2”; 
B 1376; C — D — F (2705 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand: A23“; B44“3 

"BSL 625; 

Ojets Længdegjennemf.: A3'73 BA3 0573 D7/73 137 F 411375 

Pandens Br. mel, Øjnene: A 3; BA; C7175 D 8473 F 13"; 

Hovedets Højde over Midten af SDjels "Al 

DES FE 

—— fra Ojets — Rand til Hovedets Underflade: A2“3; 

BIG DE 



109 

Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte Hand: 

1310 BASS DD SPU s 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe A 12; 

BB 20 ESPE SSD BETSE 82; 

f. Rygi Læøngteftr. 4573 B67' 173 D13)77; E3295 FF 3. 

den oprejfte f. Nygfi. Højde: A4'7; B5'75 C77; D1277; E 317; 

— —— mellem forſte og anden Rygfinne: A 375 B2“3 C33 

DØMME 3 

anden Rygfinnes —— RÅ) ALS! —— 

SISSE 815 0053/05 

d. oprejfte and. Rygfi. Højde: A 33775 B 475 7175 7) 49777, EF 37; 

Afſtanden mellem 4 og tredie Røgfinne: SA 175.1177: 0 

AES TY ED SES 10705 

tre. Rygf. — ENE STS CASES DIO SE REB 

Danprejie edie Rygf Hør ARS ST SOSU DD 87 Ds 

tredie Rygfinnes Afftand fra Halefinnens Rod: A 1177; B 243 

— 137 SF 205 

Bryftfi, Længde: A 52"; 82/4; É: 19329 DASE RE 31, 

Biwltfinnernes Brede ved, Roden 3 SE TY BSL g 

Bugfinnernes Afſtand fra Snudefpidfen: A9177; B144“3 C92/; 
D — E 81; F VI's 

Bug fi. Længde: ASSELS B51/"; CS: DU 2543 29/14; 

Bugfinnernes Breve ved Roden: A 33 B2775 495 D 1241; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gabborets — Rand: 3 

— 3 6B106 

Afſtanden fra Gadborets bageſte Rand til Gadborfinnens Begyndelſe: 

SEE AT ENS —6 

forſte Babenun⸗e Længdeſtrekning: A 103%; B 16/7; 0C2493 
— D 9375 "03773 

den oprejſte forſte Gadborfinnes Hosjde: A 2377; BAL: 74: 

DE EB GE 21 

Afſtanden mellem førfte og anden Gadborfinne: A 17; B 11/75 

GES DSE 

anden Gadborfinnes Længdeftræfning; A 6“3 B 975 € 1437; 

EG SMEDE 

den oprejfte anden Gadborfinnes Højde: A 24/75; B 37 0 5; 

DEGREES 
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Gadborfinnens * fra Halefinnens Rod B3630 
SE SE D 5 EF F.3 2 3 

Haleſfinnens Længde fra Roben pan Siderne til Spidfen: A 717; 

B MOSEN EDGE 

Halefinnens Denge Midten RIS BB 381135 SUE D 7110 

E 147; F 1%; 

d. udſpendie Halef. Brede; A'64/75 B 107730 18/73 DP263 64983 

Halefinnens Længdeftræfning langshen ad Halens Sider: A 47"; 

SM HÅR TI GDEDEN DÅ DALLE > SÅESSE OKSE: ; 
Dobden af Halefinnens Indffjæring i Enden: A 1477; B 2177; 

Crna TALES DEG SEAN DE ELLE: 

Formen af denne Art er temmelig langſtrakt og tillige 

fammentryffet, dog faaledes, at baade Ryg- og Bugfladen ere 

afrundede og trinde. Hovedet fremftiller Formen af en Kile, 

og Halen, der gradevits bliver tyndere og fpidfere, trænger tæt 

bag ſidſte Ryg- og Gadborfinne ind i Halefinnen, der ligeſom 

en Skede indeſlutter den et langt Stykke op ad Siderne. Den 

ſtorſte Højde fan i Gjennemſnit ſiges at indeholdes fem Gange 

i Totallængden; imidlertid træffer man hyppigt nok Afvigelfer 

til begge Sider, faa at Højden ſtundom næften udgjør en Fjer- 

dedeel af Totalleengden, ſtundom næften indeholdes fer Gange 

i denne. Den ſtorſte — udgjør omtrent Halvdelen af 

Den ſtorſte Højde. 

Hovedet indeholdes ſadvanligen lidt over fire Gange 1 

Totallængden; fjældent er det derimod, at Hovedets Længde 

forholder fig til Totallengden fom cen til 412. J Fortſattelſe 

med den, iffe blot i Brede- men ogfaa 1 Lengderetningen, meget 

konvexe Rygflade, ſtiger Pandefladen ned med ftærf Skraaning; 

ogſaa ſtiger Hovedets Underflade ffraat opad (ſtjondt i ringere 

Grad), og det er derved, at Hovedets Kileform betinges. Pan— 

defladen er, lige fra Nakken til Ojets forreſte Rand, konvex 

paatværg, og gaaer med Runding over i Hovedets Sideflader. 

Ogſaa Snuden er fonver, i Enden bred og ſtumpt afrundet. 

Mod Underfladen er Hovedet ftærfere ſammentrykket end foroven, 
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og Underfladen altſaa mindre bred end Pandefladen. Gabet 

er noget ffraat nedſtigende, middelmaadigt ſtort, naar det opſpi— 

les ſom ſadvanligt af oval Form; idet Højden ikke blot over— 

ftiger Breden meget, men ogſaa foroven er flørre end forneden; 

fremffydes fan det næften flet ikke, da Mellemfjæbebenenes Apo— 

fyſe er meget fort. Naar Munden er lukket, naaer Enden af 

Dverfjæbebenene lidt bag Ojets forrefte Rand. Underfjæ- 

ben er 1 Negelen længer end ODverfjæben, dog + forffjællig 

Grad. Jeg ſiger 1 Negelen, fordi jeg virfeligen nøje har un— 

derſogt fmaa Individer (af indtil 8“ Længde), hos hvilfe Un- 

derffæben iffe var længft, ja hvor jeg endog var meget tilbøje- 

lig til at fige, at Snuden ragede lidt frem foran Underfjæben. 

Hos andre ligeſaa ſmaa, eller mindre, Individer fandt derimod 

det regelmæsfige Forhold Sted, men, fom allerede ovenfor be— 

mærfet, i forffjællig Grad. Imidlertid ffulde jeg være tilbøje- 

lig til at troe, at Underkjebens Fremragen i Almindelighed 

kunde ſiges at tiltage noget med Alderen; viſt er det i aft Fald, at 

den høs gamle Individer er mere iøjnefaldende og tydelig. Un— 

derfjæbens Grene vife, ligeſom hos de foregaaende Torffearter, 

en Længderæffe af Punfter. Tænderne ere af middelmaadig 

Størrelfe (celler forholdsvis vel ſnarere ſmaa), fpidfe, tilbage 

krummede; paa Mellemfjæbebenene ere de anbragte i flere Rak— 

fer, ifær forreft, og danne en Karte; paa Plougſtjcerbenets for— 

refte Ende, hvor de ere mindſt, ſidde de i to Rokker, og danne 

et Baand, fom paa Midten er bøjet bagud under en ſtump 

Vinkel; i Underfjæben danne de to, noget uregelmæsfige Næffer, 

og ere tætftilede, iſer forreft 1 Munden; jeg har talt nogle 

og fyrretyve Tænder i hver af Underfjæbens Grene, over 80 

paa hvert Mellemfjæbebeen og tredive eller derover paa Ploug 

ffjærbenet. Tre Svelgbeen paa hver Side oven i Munden 

danne tilfammen en oval Plade, der er tæt befat med en 

Mængde ſpidſe Tænder; ogſaa neden 1 Munden er Forholdet det 

fædvanlige. Den forrefte Deel af Gabet og Tungens Sider 
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ere almindeligen forteblaa, dens Over- og Underflade derimod 

hvide. Tungen langftraft, fortil noget tilfpidfet, vel ad: 

ffilt fra Underfjæben, med fvagt-fonver, glat Overflade. Næ: 

ſeborerne ere temmelig ſmaa; de forvefte, eller, ſom de efter 

deres Stilling ogſaa kunne kaldes, de inderſte døg mindre end 

De bagefte; begge Par af temmelig rund Form, det forrefte for— 

fynet med det ſedvanlige Spor til en Hududvidelfe eller Klap. 

Øjnene ere af Middelftørrelfe (hos ſtore Individer indeholdes 

deres Lengdediameter mere end fer Gange i Hovedets Længde; 

hos ſmaa fun omtrent tre Gange, og overgaaer da Afftanden fra 

Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand), temmelig kredsrunde, 

udfylde ganffe Djehulen, og ligge med den overſte Vand 1 Van: 

defladen. Gjellegabningerne naae forneden omtrent hen 

under Øjets bageſte Rand, foroven og bagtil naae de lidt oven— 

over Øjets overſte Rand. Gjælleftraalerne vife den 

fædvanlige Sabelform, og Gjællebuerne ere væbnede med 

en dobbelt Næffe tornebærende Knuder (omtrent en Snees Knu— 

der i hver Rakke), undtagen den yderfte Gjællebue, der har 

en enfelt Ræffe Knuder, men derimod tillige en Ræffe lange, 

tilſpidſede Blade (to eller tre og tredive). 

Forſte Rygfinne, ſom tager fin Begyndelfe lidt foran 

Enden af Totallængdens førfte Tredtedeel, temmelig langt foran 

Gadboret, og omtrent over Spidfen af Bugfinnerne, er, ligeſom 

Finnerne hos denne Art i Almindelighed, temmelig lille. Dens 

Længdeftræfning indeholdes omtrent ni til elleve Gange i To— 

talfængden, og dens Højde er Midt ringere end dens Lengdeſtraæk— 

ning. Formen er triangulær, den bagefte Linie næften lodret, 

naar Finnen rejfes + Vejret. Forſte Straale har mere end 

Den anden Straales halve Længde; denne er noget fortere end 

tredie; fjerde og femte de flængfte, ſidſte den korteſte (indeholdes - 

tre eller fire Gange i Længden af forſte Straale)y. De to 

forſte Straaler ere enfelte, de følgende fvagt kloftede indtil de 

to ſidſte, ſom atter ſynes at være enfelte. Det aabne Rum 
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mellem forſte og anden Rygfinne er almindeligen ikke ſtorre, 

end at fire Straaler omtrent vilde udfylde det. Anden Ryg— 
finne har omtrent dobbelt faa ſtor Længdeftræfning ſom forſte, 

men er gjerne noget lavere, og vifer Form af en meget langs 

ftraft og lav Triangel, med den bagefte Side meget længer end 

den forreſte; forſte Straale udgjør omtrent $ af anden Straa: 

leg Længde; denne er ubetydeligt kortere end —— ſom er den 

længfte; nogle af de ſidſte Straaler ligge horizontalt ned. Leng— 

den af ſidſte Straale indeholdes fire Gange eller derover i 

Længden af førfte; de to forſte Straaler ere ufloftede. Afſtan— 

ben mellem anden og tredie Rygfinne fort (ofteft dog, fom det 

ſynes, lidt længer end mellem forſte og anden), betegnet ved 

en lille Kjol eller fremftaaende Nand. Tredie Rygfinne 

er af en uregelmæsfigt fiirfantet (bagtil afffaaren) Form, mere 

end halvt faa lang ſom anden og noget længer end førfte, men 

lavere end begge de foregagende Finner: forſte Straale omtrent 

halvt faa lang ſom anden, men tre til fire Gange faa lang ſom 

ſidſte; anden Straale har omtrent 2 af tredies Længde; denne 

er meget lidt fortere end fjerde ; fiere og femte de længfte; be 

to førfte Straaler ere ufføftede; ogſaa fynes den fidfte at være 

det. Afſtanden mellem tredie Rygfinne og Halefinnens Rod er 

ofteſt lidt længer, dog ogſaa i mange Tilfalde lidt kortere, 

end Rygfinnernes indbyrdes Afſtand. Bryſtfinnerne, hvig 

Længde indeholdes fyv til otte Gange (hos ſtore Individer vel 

endog indtil ni Gange) i Totallængden, have en oval, i Enden 

tilfpidfet Form ; deres Brede ved Roden er almindeligen ftørre 

end 1 af deres Længde; deres Spidſe nager hen over Gadboret, 

men ftræffer fig almindeligen fun lidt eller flet ikke bag dette; 

førfte Straale har omtrent 2 af anden Straales Længde; denne 

er fun lidt kortere end tredie; tredie til fjette de længfte, ind- 

byrdes omtrent lige lange.  Bugfinnerne ligge omtrent i 

lige Linie med Gjællelaagets bagefte Rand, eller ſtundom lidt 

foran denne, hvilfet med andre Ord vil fige, at deres Afſtand 
Danmarks Sifte. II. 8 
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fra Snudeſpidſen er lig med Hovedets Længde, eller lidt kortere 

end denne. Jovrigt udmarke Bugfinnerne fig hos denne Art, 

fammenlignet med de foregaaende Torffearter, ved deres Kort: 

hed, da de almindeligen indeholdes over tolv Gange i Total: 

længden, og hos ftore Individer endog noget mere. Afſtanden 

af deres Spidſe fra Gadboret er ligeſaaſtor ſom deres Længde, 

eller vel endog ftørre. Formen, ſom fædvanligt, langſtrakt og 

fmal; anden Straale fun Midt fænger end forſte og tredie (der 

indbyrdes omtrent ere lige lange), og noget mere end dobbelt 

faa lang ſom ſjette. Gadborets Afftand fra Snudefpidfen 

udgjør mere end 1 af Totallængden, men mindre end zZ. En 

lille Papille antyder bag Gadboret Generations- og Urinaab- 

ningen. Forſte Gadborfinne har noget ſtorre Længde- 

ftræfning end anden Rygfinne (medens denne fidfte altid er kor— 

tere end Hovedet, er hiin derimod altid noget længer, eller ud- 

gjør gjerne lidt mere end 1 af Totaffængden), hvorimod den 

fædvanligt er lidt lavere. Formen er triangulær, dog lidt for- 

ffjællig fra anden Rygfinnes, idet den forreſte Side forholdsviis 

er længer paa Grund af Straalernes mere gradevife Tiltagen 

i Længde. Straalerne vore fra førfte til femte; femte til fyvende 

ere de længfte, indbyrdes ligelange; ſidſte Straale ikke halvt faa 

lang ſom forſte; med Henfyn til Kloftningen af Straalerne er 

Forholdet fom hos Rygfinnerne. Afſtanden mellem førfte og anden 

Gadborfinne er omtrent lig med den mellem anden og tredie 

Rygfinne, eller Midt ringere. Anden Gadborfinne fynes 

med Alderen forholdsviis at aftage i Længdeftræfning, thi me— 

dens den hos yngre Individer er mere end halvt faa lang ſom 

førfte Gadborfinne, er den hos ældre mindre end halvt faa lang; 

hos hine indeholdes den 6% til fyv Gange i Totallængden, hos 

disfe otte til ni Gange, Formen uregelmæsfigt fiirfantet lige— 

fom tredie Rygfinnes; Straalerne tiltagende 1 Længde indtil 

femte, fom er den længfte, omtrent tre Gange længer end forſte; 

ſidſte Straale nævye halvt faa fang ſom forſte; Afſtanden til 
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Halefinnens Rod omtrent ſom hos tredie Rygfinnes. Halefin— 

nen naaer, ligeſom hos de foregagende Torffearter, langt op 

paa Siderne af Halen, men udmærfer fig ved fin dybe, gaffel— 

dannede Jndffjæring, der tydeligt fremtræder hos Individer af 

enhver Alder, og ſaaledes afgiver et af de fortriuligſte Sfjæl- 

nemærfer for Arten. Halefinnens ſtorſte Længde paa Siderne 

indeholdes noget mere end fem Gange (ſtundom 54 Gange) i 

Totallængden, og den mindfte Længde 1 Midten er ringere end 

i af den ftørfte Længde, Foruden de ſtorre Straaler i Midten, 

hvis Antal almindeligt er 29 til 31, findes paa hver Side 

fjorten til femten fmaa. 

Sideliniens Retning fra dens Begyndelfe ovenover 

Giellelaaget indtil Halefinnen er lidt ſtraa, men ganffe uden 

nogen Bøjning vover Bryftfinnerne. Dette, tilligemed dens hvide 

Farve, adffiller ved forſte Øjefaft denne Art fra følgende. 

Sfjælbeflæbdningen naaer paa Hovedets Pande- og 

Sideflader (men ikke paa Underfladen) næften til Snudefpidfen, 

eller dog langt foran Næfeborerne, fan forfølges paa Roden af 

Ryg-, Gadbor- og Bryftfinner (hos de ſidſte dog fun paa ydre 

Side), og firæffer fig langt ud paa Halefinnen, ifær foroven 

og forneden. 

Sfjællene ligge temmelig dybt indhyllede i Huden, faa 

at fun en ringe Deel af dem rager frem; de ere, ſom hos 

andre Torffearter, tynde, hudagtige, 1 Forhold til Fiffens Stør- 

velfe temmelig ſmaa (de ſtorſte hos et Individ af 26” Længde 

3“ Tange og 2“ høje), af oval Form, fortil fpidfere, bagtil 

bredere. Paa Midten af Kroppen og en Deel af Halen ere Sfjæl 

lene ſterſt, mindſt paa Hovedet og paa Noden af Finnerne. 

Hos et Individ af otte Tommers Længde, hvis ſtorſte Sfjæl havde 

omtrent 14“ ftørfte Diameter, talte jeg paa disſe nogle og 

tredive foncentriffe Ringe og 65 Straaler. Sidelinien gjen- 

nemborer ingen af Skjellene. 
8* 
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Hos ct Individ af tre Fods Længde udſtrakte Bughulen 

fig fyr Tommer bag Gadboret, hos et Individ af ni Tommer 

henimod fo Tommer bag Gadboret. Længden af hele Bughulen 

fra Mellemgulvet udgjor mere end 4 af Totallængden. Leve 

ven er, ſom fædvanligt, deelt i to Lapper; begge disſe ftræffe 

fig lige til Enden af Bughulen, og have altſaa lige Længde, 

men den højre er fynd, trefidet og ender tilſpidſet; den venſtre 

er meget bredere, og ender med en Udvidelfe, der er temmelig 

flor, og fan ſammenlignes med Hovedet af en Piil, idet den 

bagtil er tilfpidnfet, Hvor den ligger op mod Maven derimod 

forfynet ligefom med to Hager. Galdeblæren er temmelig 

fille (hos et Individ af omtrent 977 Længde næppe 37” Tang 

og 1“ bred), af langſtrakt Sæfform. Milten langſtrakt, 

trefidet prismatiſt, begge Ender tilfpidnfet.  Syiferøret 

vidt, indvendigt forfynet med fjorten til ferten fine Lengdefol— 

der. Maven udfender den flærft tilſpidſede Portnerdeel 

omtrent i 2 af fin Længde, Blindtarmene danne en meget 

tæt Masfe, hvis fine Forgreninger baade indbyrdes ere tæt for- 

enede, og tildeels ere fammenvorede med Leveren. Jeg har for— 

ſomt paa friffe Dyr at forvisfe mig om Blindtarmenes Antal, 

og finder det iffe muligt, at angive det med Nojagtighed efter 

ſmaa, i Spiritus opbevarede, Individer: hvorfor jeg indffrænfer 

mig til den Bemærfning, at Antallet forefommer mig at være 

ftørre end hos nøgen af de hidtil omtalte Torffearter, ligeſom 

de enfelte Blindtarme forholdsviis finere. Tarmen afdeles, 

ſom fædvanligt, ved to Bøjninger i tre paralleltlobende Stykker; 

bens Væggeere tynde. Svømmeblæren, fom jeg hos et Individ 

af 433” Længde fandt at udgjøre 161”, eller mere end en Tre— 

diedeel afTotallængden, har fun fvage Spor af de hos adffillige 

andre Torffearter fra de forrefte Hjørner udgaaende Horn eller 

fnordannede Forlængelfer, men udmærfer fig derimod ved flere 

uregelmæsfige Indſnoringer, hvorved den deles ſtraat ligefom i 
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fire Afdelinger; den bageſte Halvdeel af Svommeblaren, eller 

en endnu noget ftørre Stræfning af den, er uden Indſnoringer. 

Mellemfjæbebenene ere fun lidt fortere end Overfjæ- 

bebenene; den opadrettede Apofyſe er fort og bred, ligeledes 

den aarebladdannede Udvidelfe mod Enden. Overfjæbebe- 

net temmelig langftraft og fmalt. Interparietalbenets 

Kjol er Tay (omtrent fom hos Torffen), og Pandebenets Kjole 

ligge fladt udad. De forreſte Næfebeen meget ſtore, af 

en temmelig bred Triangelform. Forgjællelaaget lang— 

ftraft halvmaanedannet; den yderſte Plade ligger tættere paa 

Den inderfte, eller ev mindre tydeligt adffilt fra denne, end hos 

flere andre Arter, til Er. Kulleren og Hvidlingen. Det egent— 

lige Gjæellelaagsſtykke meget bredt, af en lidt uregel- 

mesſigt fiirfantet Form, forneden faa fvagt indffaaret, af in— 

gen Torne kunne ſiges at opſtage, ſaaledes ſom hos alle de 

-foregaaende Arter er Tilfældet. Undergjællelaaget har 

vel Triangelform ſom hos de tidligere omtalte Arter, men 

Triangelens Bafis er forholdsvis noget bredere. Ogſaa Mel— 

lemgjællelaaget er af mere end almindelig Brede. Over: 

ſkulderbladets nederfte Green har omtrent 2 af den øver- 

ftes Længde, men er fynd og fvag. Skulderbladet om- 

trent af fædvanlig Form. Overarmbenet tyndt og bladag— 

tigt, med ftærfere fremſpringende Vinkel bagtil end hos nogen 

af de tidligere omtalte Arter. Albuebeen og Straale: 

been ligeſom hos Torffen og Kulleren. Derimod er den rav— 

nenæbdannede Forlæengelſe af en ejendommelig Beffaf- 

fenhed, foroven bredere, fladere, tyndere og mere bladagtig end 

hos de foregaaende Arter, Hvirvlernes Antal har jeg fun— 

det at være 55, næmlig 23 Bughvirvler og 32 Halehvirvler. 

De opſtigende Torneforlængelfer tiltage 1 Storrelſe fra førfte 

til fjerde; femte, fjette og fyvende blive pludfeligt kortere, og 

ere indbyrdes omtrent lige lange; de folgende tiltage indtil de 

naae deres flørfte Udvikling paa fidfte Bughvirvel og paa be 

Beenbyg⸗ 
ning. 
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fem eller fer forſte Halehvirvler. Tværfortfættelfer favnes paa 

de fire forſte Bughvirvler; et Rudiment fremtræder paa femte, 

og paa de følgende tiltage de gradeviis i Storrelſe. Fra ot— 

tende Hvirvel blive Tværfortfættelferne dobbelte ad: en Tille Fort 

fættelfe vifer fig en Stræfning bag den ſtorre, og dette For— 

hold har jeg iffe alene iagttaget paa alle de folgende Bughvirv— 

fer, men ogſaa paa de fire førfte Halehvirvler, hvis nedadrettede 

Fortfættelfer forene fig til langſtrakt-ovale Ringe; disſe Hinge 

have det Særegne, at der indvendigt i Ringen, fra Midten af 

Dens nederſte Rand, rejfer fig en lille Beenpig i Vejret, ſom 

dog ifær er tydelig paa de to førfte Ringe, men hos de følgende 

bliver temmelig rudimenter. De fjorten fidfte Halehvirvler 

tjene til Støtte for Halefinnen. 

Ufarter. Sejen vifer temmelig megen individuel Afverling og en— 

deel Forffjæl efter Alder, ſom allerede ovenfor bemærfet. Og— 

faa er anført, at man ſtundom træffer Monſtroſiteter af den 

(Sejkonger, Side 27). Egentlige Afarter ere mig derimod ikke 

bekjendte. 

Storrelſe. Skjondt Sejen ſtaaer tilbage for Torffen 1 Storrelſe, og 

endnu mere i Bægt, naaer den dog en ret betydelig Længde. 

Den flørfte, jeg erindrer at have udmaalt, holdt omtrent 44 

Tommer. Vægten vverftiger vel næppe nogle og tyve Pund. 

En Sej af en Alens Længde har jeg fundet at veje omtrent 

fire Pund. 

Soren Af alle befjendte Fiffearter hører Sejen blandt de meſt nord- 

flige, og den var, tilligemed en Liparis-Art, den enefte FifÉ, ſom 

Phipps=) fraf ved det nordligfte Spitsbergen, eller paa en 

nordlig Brede af over 809, Mod Syd naaer den idetmindfte 

ligeſaa langt ſom Torffen, Kulleren og Hvidlingen, det vil fige 

til Frankrigs Veſtkyſt; ja, derſom Risſo's Angivelſe er paa— 

*) Voyage towards the Nortli-Pole. 
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lidelig, forefommer den endog 1 Middelhavet"). Mod Veft 

fees den endnu ved de grønlandffe Kyfter *). — Denne Fiſt 

er 1 Norden overmaade hyppig, og fom Folge deraf meget vig- 

fig, da den paa mange Stræfninger, faa at fige, udgjør det 

daglige Brød. Hos os er den langt mere fparfom, ffjøndt 

den fees paa alle vore mod Kattegattet og Nordſoen liggende 

Kyſter, og felv til fine Tider træffes 1 Ørefundet i fmaa Sti: 

mer. J Øfterføen gaaer den meget fjældent ind, og uden at 

jeg vil betvivle Bloch's Angivelſe, at han har erholdt den fra 

Lübeck, maa jeg dog forfafte Jarrell's Paaſtand, at den i 

Oſterſoen forekommer overflødigt (abounds). 

Sejen lever lige fra dens tidligfte Alder i ſtore Stimer, Levemaade. 

og Ingelen holder fig ſtadigt meget nær Kyfterne, hvorved 

Fangſten af den betydeligt lettes"). Den ſtorre Sej gaaer 

*) Risſo optæller baade G. Carbonarius og G. virens blandt be 

ved Nizza forekommende Fiſke (den førfte meget fjældent, den an— 

den hyppigt). Men, idetmindfte hvad den førfte angaaer, ſynes 

det temmelig fiffert, at den iffe hører herhid, ba Risſo giver den 

24 Straaler i førfte Rygfinne. 

xx) Under Benævnelfen Merlangus virens findes den optaget i Rein— 

hardts Fortegnelfe over grønlandffe Fiſte, Vid. Selſk. nat. og 

math. Afh. 7de Deel S. 115. - 

XXX) Under et fort Ophold i Aaleſund i Midten af April, fejede jeg ct 

Var Karle til at træffe med en lille Vaad lige udenfor Døren af 

det Huus, i hvilfet jeg opholdt mig. I to Vaaddrag, ber til- 

ſammen varede en halv Time, erholdtes 33 Tønde Mort eller 

Unger af Sejen, blandt hvilfe ingen havde mere end fer til fyv 

Tommers Længde. En faadan Mængde fan allerede forbaufe den 

Uvante; ffjøndt bet Anforte bliver ganffe ubetydeligt, naar bet 

ſammenlignes med Pontoppidans Angivelſe (Norges naturlige 
Hiſt. II, 231), at man undertiden i ſtore Vaadde , har draget over 

200 Tønder Sej paa een Drat.“ Stimerne ffulle ſtundom gaae 

fan tæt, at endeel Fiſte ved Tryffet af de omgivende loftes op over 

Havfladen. Ogſaa i det nordligfte Kattegat viſe fig undertiden 
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derimod længer ud paa Dybet, hvor den dog holder fig 

ved Grunde og Sfjær, og nærmer fig fun Landet til visfe 

Tider, til Exempel naar den følger Sildeftimerne. Den gaaer 

gjerne højt i Vandet"), og fpringer meget omfring 1 Vand— 

fforpen, ifær om Sommeren. Nogle Linier af Peter Daſs 

maa finde Plads her, hverfen for deres poetiſte Skjonhed, eller 

for den filofofijffe Betragtning, hvormed de flutte, men fordi 

de ret anffueligt ſtildre bette Forhold. 

Du ſpralende Sej! fee jeg nær havde glemt 

Din hoppende Springen og lyftige Skjemt 

Udi mine Sfrifter at teigne: 

Hvor fmuf er bin Dang alt om Midſommers Tid, 

Naar Solen er ſtinnend' og Vejret er blid 

Et Menneſtes Hjerte maa fucigne (a: oplives). 

Hvor tit har jeg fundet Dig fpringe herom, 

At Havet ſtod ganffe i fraadende Skum 

Alt omfring den taarefuld Sfalle (a: Sfjær) ; 

Naar Du haver Legen paa højefte fat, 

Du veedſt ej før Garnet ev under Dig fat, 

Saa endeg din Glædffab med alle **). 

Som et eget Træf i Sejens Karafteer fortælles, at Sti- 

merne, naar de forffræffes, ikke løbe til Siderne, men ſtikke 

ſaadanne uhyre Sejſtimer. Saaledes omtaler Olavius (Skagens 

Beſtr. S. 217) „den ſtore Graaſejfangſt med Baad, ſom ind— 

faldt baade ved Riffet og Byen Sommeren 1785, da Graaſejen 

nær havde kuldkaſtet Baadene og gjort Folkene Sfade tillige.” 

*) Paa disſe tætte, i Vandſkorpen gagende, Stimer grunder fig et, 

iſer i det nordligſte Norge temmelig fædvanligt, Fifferi: man roer 

med Baaden ind i Stimen, og hugger Ziffen med en Klap (9: 

en Stof med en ſpids Jernkrog i Enden), Stundom ffal man tem- 

melig hurtigt kunne faae fuld Baadsladning paa denne Maade. 

Man vil endøg vide Exempler paa, at Stimerne have været faa 

tætte i Fjorde og Sunde, at man har funnet øfe Fiſken op med 

Spande. ) 
**) Nordlandſte Trompet, Site 72. 

een — 
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lige tilbunds, og herpaa beroer tildeels en, paa den norffe Kyſt 

meget brugelig, Maade, at fange venne Fifi”). Om Sej, ſom 

holdtes i Saltvandsdamme, fortæller Jarrell) : „de vare 

driſtige og tillidsfulde; fvommede omkring, langſomt og maje— 

frætife, indtil man faftede nogen Fode til dem; denne bemægti- 

gede de fig graadigt, enten den beftod af Skaldyr eller Skibs— 

tvebak. De nærmete fig ogſaa nu og da Bredden, og toge 

gode af Haanden.“ 

Da Sejen mindre end adffillige andre Torffearter ophol- Narings. 

der fig paa Havets Bund, maa dens Naring beſtaae af faa: 

danne Dyr, der leve højt i Vandet. Smaa Fiſte, og ifær 

Sild og Brisling, fynes at være dens Hvuvednæring; dog har 

jeg ogſaa, felv hos flørre Individer, fundet Maven fyldt med 

forffjællige Kræbsdyr (af Slægterne Mysis, Hippolyte, Crangon 

o. f. v.); disſes Stimer forfølger den viſtnok ifær i en yngre 

Alder, hvorimod ben med tiltagende Vært i Regelen retter fine 

Efterftræbelfer mod de ovennævnte og andre Fife. 

Legetiden ffal, efter hvad norffe Fiffere have angivet mig, — 

indtræffe i Hjertet af Vinteren, og Sejen ſtal allerede have 

„udgydt“ ved Kyndelmisſe (forft 1 Februar). Dog fan jeg ikke 

hermed bringe i Overcensftemmelfe, at jeg hos Individer af 

mere end fo Fods Længde, fom jeg har underføgt mod Slut 

ningen af November, har fundet Kjonsdelene ganſte uudviklede. 

J de førfte Dage af Juli har jeg ved Bergen fanget en ſtor 

Mængde Ingel af 147 til 2477 Længde; i Midten af April 

har jeg feet Stimer hvis Individer vare mellem 5 og 6” 

lange. Individer af omtrent 87 Længde har jeg feet baade 

Foraar og Efteraar FF), 

*) Namlig med Særfe-YWod. See Stroms Sondmors Beffrivelfe 

1453; 

*x) British fishes II, 171, efter Jesse's Gleanings. 

xx) Med de ovenſtaagende Angivelſer ſtemmer Pennant for faa vidt, 

at Ingelen efter ham i Juli har 147 Langde; derimod giver han 
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Anvendelſe. Sejen afgiver vel et ſundt Neringsmiddel, men den er 

Fiender. 

mindre velſmagende end alle de førhen omtalte Torffearter ; 

hvorfor den viſtnok i Almindelighed, fom Pontoppidan ud 

tryffer fig, „ikke fpifes uden af Bonder og Tjeneſtefolk.“ Dog 

er den t en yngre Alder (fom Mort og Pale) mindre ube- 

hagelig, end naar den har naaet fin fulde Vært. Den Mængde, 

hvori den forefommer, og den Lethed, hvormed den fanges, 

gjør, at den i mange Egne er af høj Vigtighed, da den baade 

beffytter de fattige Strandboere mod Hungersnod, og dens 

Lever tillige yder dem Tran, til i de lange Binteraftener at 

oplyfe deres Hytter, Sejen fan føvrigt tilvirfes paa de ſamme 

Maader ſom Torffen. 

Denne Torffeart ſynes meget mindre udfat for Snyltedyr 

end mange andre: det har undret mig, aldrig at have truffet 

nogen Kaligus paa dens Hud eller nogen Lernæ paa dens 

Gjæller. Man finder vel hyppigt nok Filarier i dens Bug: 

hule, hvorimod jeg fun enfelte Gange har feet Echinorhynchus 

Acus i Tarmekanalen. 

den allerede i Auguſt 3 til 5 Tommers Længde, og be aarsgamle 

ere efter ham 8 til 15 Tommer lange, 



47de Art. Lubben (Meriangus Pollachius Lin.). 

Sidelinien bøjet over Bryſtfinnerne, mæs-Urtsmærre. 

fingfarvet. Underfjæbeni Regelen meget længer 

end Dverfjæben. Halefinnen ubetydeligt indſkaa— 

ren iEnden. Paa Ryggen almindeligen en Mængde 

fmaa forte Ylætter, paa Siderne Marmorering 

eller Bolgeſtriber af Mæsfingfarve; Ryggens mør- 

fere Farve ffarpt afgrændfet fra Sidernes lyſere. 

Hovedets Længde er ftørre end den ftørfte Højde, 

og indeholdes omtrent fireGange i Totallængden. 
Bugfinnerne meget forte (de indeholdes 15 Gange 

eller derover i Totallængden), af tilſpidſet Form, 

men uden betydelig Forlæengelſe af anden Straale. 

Rgf. 13+18—19; Brſtf. 18; Bgf. 6; Gobf. 28+20; Hf. 29%). 

Schonevelde, Side 20, n. 9: Asellus flaveseens. 

Linné, Syst. nat. edit. Xma pag. 254: Gadus Pollachius. 

*) Til Sammenligning tjene følgende Tællinger: 
Totall. 133"; Rgf. 13419417; Brſtf. 18; Bgf. 6; Gobrf. 29417; HIF. 31. 
RISE? rt FIMETIOSN Ila 057 05 ode 
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Ascanius, Icon. rer. natur. fasc. Iilus, pag. 1: le Pollak. 

Muͤllers Prodr. n. 353: G. Pollachius. 

Olavius, Skagens Beſtr. Side 155: Loj. 

Gofman, Tidsfir. f. Naturv. II, 367: G. Pollachius. 

Saber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 215: G. lycostomus. 
— SEAN ERR ÆNE 201 øje 

Ascanius tab. 21 og 22. Fries og Ekſtrom tab. 20. 

Den Tvivl, ſom nogle ældre Forfattere (Artedi og Klein) have 

næret, om Schonevelde's Asellus flavescens (eller vor Lubbe) virke— 

ligen er forffjællig fra Sejen, blev allerede af Strøm (Sondmors Beffr.) 

grundigt tilbageviiſt. Muͤller kjendte næppe denne Art ſom danſt Fiſt, 

da han blot anforer den med norſke Trivialnavne, og Olavius bliver 

ſaaledes efter Schonevelde den forſte, ſom har tilegnet vor Fauna den. 

Faber, ſom, ſonderligt nok, aldrig havde ſeet Lubben paa det kjoben— 

havnffe Fiſtetorv, hvor ben dog faa jævnligt træffes, antog Skavboernes 

og andre nordlige jyvffe Fiffores Loje for en ny Art, hvilfen han paa 

det ovenanforte Sted beffrev under Navnet G. lycostomus eller ben 

ſtormundede Torſk. Uagtet Fabers Beffrivelfe rigtignok ſynes at 

frembyde nogle Forffjælligheder fra G. Pollachius, fornæmmeligt i Fin— 

nernes Straaletal=), tager jeg dog iffe i Betænfning, at henføre hans 

G. lycostomus til nærværende Art, efterfom jeg vfte nof har haft Lejlighed 

til at underſoge de jydſte Fifferes Løje (ffjøndt i mindre Exemplarer end 

de faberffe), og altid har fundet den overeensſtemmende med Oreſundets 

Jubbe og den norffe Kyſts Lyr. 

Benævnel: Denne Art har endeel Benævnelfer hos os, hvorvel ingen 
fer. 

af dem gjælde i nogen ſtor Udftræfning, eller ere almindeligt be— 

kjendte. Paa det kjobenhavnſte Fiffetorv og i Oreſundet falder 

man den Lub eller Lubbe, enfelte Steder i det nordlige 

Sjælland Blikke; ogfaa give Fifferpigerne fra de nærmefte 

Fiſkerlejer (Sfovshoved, Torbæf o. ſ. v.) den meget ofte Be— 

nævnelfe af Lar og Larørred, maaffee for faaledes at ffaffe 

— — 

x) Straaletallet angives ſaaledes af Faber: 

Rygf. 11425416; Bryſtf. 14; Bugf. 7; Gadborf. 24416; Halef. 26. 
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den lettere Affætning hos Ufyndige"). J det ſydligſte Iydland 

(ved Fredericia) har jeg hert den kaldes Sej, nordligere der— 

imod Loje. Maaffce turde dette finfte Navn være beffægtet 

med den i Norge afmindeligt gjængfe og bekjendte Benævnelfe 

Lyr**). J Odenſefjorden hedder den, efterHofman, Sejr 

eller Broſten. 

Formen ſiirlig, langſtrakt teendannet, temmelig høj og Beſtrivelſe. 

ſammentrykket, med noget fremſtaagende Bug, udmärket ved det 

lille Hoved***), de ſmaa Finner og den fremragende Underfjæbe. 

Farven har jeg paa Ryggen almindeligen fundet oliven— 

grøn, eller hos meget ſtore Exemplarer ſortegraa. Siderne 

fremvife et Slags Marmorering af Staalgraat og Masſing— 

farve paa lys Grund; undertiden fan det ffjælnes, at Mæsfing- 

farven danner uregelmæsfige Bolgeſtriber eller Baand efter Fi— 

ſtens Længde. Hvad der viſtnok er meget betegnende for denne 

Art, og hvorpaa Nilsfon, faavidt jeg veed, førft har henvendt 

Opmoerkſomheden, er den pludſelige Overgang fra Ryggens 

mørfere til Sidernes lyſere Farve. Lugen folvfarvet eller til 

deels perlemoderfarvet; Sidelinien mæsfingfarvet. Paa Ryg 

og Sider findes almindeligen en ſtor Mængde meget ſmaa, 

forte, kredsrunde Ylætter (ſom ſmaa Knappenaalshoveder) med 

en hvid Prik i Midten. Rygfinnerne ere olivengronne, ſtundom 

med graa Striber og enkelte ſmaa, forte Plætter; Bryſtfinnerne 

af en lyſere, noget brunlig Olivenfarve; Bugfinnerne ofteft rod— 

agtige (kjodfarvede), ofte med mange morke Smaaſtank eller 

*) Eller maaſkee paa Grund af en fjærn Lighed med Laren, ifær i 

Efjælbeflædningen. Pontoppidan fortæller (Norges Naturhiſt. 

II, 218), at ogſaa i Norge „Nogle anfee ben ſom Laxens Broder.” 

xx) Ogſaa Lysfe er, efter Pontoppidan, Benævnelfe paa den. Det 

ffotife og irffe Navn Lythe er rimeligviis beflægtet med disſe nor— 

diffe Navne. 

xx) Ikke juft hvad Længden angaaer, fan det faldes lille; men med 

Henſyn til Højden, fammenlignet med Kroppens Hojde. 
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Prikker; Gadborfinnerne og Halefinnen omtrent ſom Rygfin— 

nerne, dog lidt mindre morke og med Indblanding af noget 

Rodligt eller Brunt. Læberne og ifær Spidſen af Underfjæben 

morktolivenfarvedek). Øjets Pupille morkeblaa, Hornhuden 

mæsfingfarvet, overtrukket med Morkebrunt. Hos ſtore Indi— 

vider er Farven i det Hele taget morkere og mere ureen end 

hos ſmaa. Hos ganffe unge Individer (af 3 til 4“ Længde) 

har jeg fundet Farven orangerod med Guldglands: derimod 

har jeg aldrig feet ſtorre Individer af denne Farve. 

Udmaalinger : 

BES IS Pe Nr saa HEE SENEST 25 HPA OB SARDM BLEG 

ftorfte Højde (omtrent under forſte Rygfinnes forrefte Rand): A 3"; 

BEG ER 

Hejde over Malene ATTU BIRTE 

Højden foran Halefinnens Rod: A 10“; B97; C 15”; 

ſtorſte Tyffelfe (paa ſamme Sted ſom den førfte Søde) AA 11/4 

BES Cs 

Omkredſen famme Sted: A 71”; B 7”; 

Tykkelſen foran Halefinnens Rob paa re: År DDT BED DES 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand: 

ASB DE GØS AS SS) 

Afſtand fra IInderfjæbens Spidſe iil Nalken 3B34— 

bet opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 221'"'; B 1730 934. 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 1447; B133“; C14"; 

Underfjæbens Fremragn. foran Snudefp.: A 24'75 B 27; C3'"; 

Mellemtjæbebenenes Længde: AA -1137 5 BO 66 

Længden af Mellemkjebebenenes Apofyſe: A 24/7; B 3“3; 

Overljæbebenenes Længde: A:15”";. B 13775. 0 20: 

Ufftand fra linderfjæbens Spidſe til Deng Lerfowindelſe: ARS: 

BERO SES 

*) Narrell angiver Mund og Læber fom røde, hvilfet Forhold jeg al— 

drig har iagttaget. 

xx) Dette Maal vifer fig temmelig forffjælligt, efterfom bet tages ved 

lukket Mund (ſaaledes ſom ſtedſe er Tilfældet i nærværende Sfrift), 

eller ved aabent Gab, da det i ſaa Fald bliver endeel ſtorre. 
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Afſtand fra Snudeſ. til forrefte Neſebor: A 101775; B 10775 C1”; 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 34775 B 277; 

Afſtand mellem forrefte og bagefte Neſebor: A 277; B 41775 013 

ftørfte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A1“3; B 3"; 

indbyrdes Afſt. mellem det forr. Par Neſeb.: A7“3; B6“;3 C103 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Næfeborer: A 83/5 

BESS 

Afſtanden fra bageſte Næfebor til Øjets forrefte Rand: A 4”; 

Be 3 SEGS 

Ufftanden fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand: A 117; B 

1475 0127; 
Dieis Længnegjenneminits ABS NS 717 s 

Øjets Hojdegjennemſni; 93 B 82775 11175 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 1117”; B 917” ; 

Hovedets Hojde over Midten af Øjet: A 127; B 1647; 

Ufft. tra Øjets nederfte Rand til Hovedets Underflade: A 97; B 84" 5 

Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand: 

AAB 1025 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes Begyndelſe: A 457"; 

6 
forſte Rygfinnes Længdeftræfning: A 117; B 143 C 2”; 

den oprejſte førfte Rygfinnes Højde: A 17; B 137; C 2”; 

Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne: A3“; B5“3 0693 

anden Rygfinnes Længbeftræfning: A 3573 B 283 € 317; 

den oprejfte anden Rygfinnes ftørfte Højde: A103““; B11377; C2; 

Afſtanden mellem anden og tredie Rygfinne: A737"75 B6“3 0C15“3 

tredie Rygfinnes Længeeftræfning: A 15”; B 18”; C 22”; 

den oprejſte tredie Rygfinnes ftørfte Højde: A 87; B 977; C 11”; 

tredie Rygfinnes Afſtand fra Halefin. Nod: As“; B6“; C11; 

Bryſtfinnernes Længde: A 275 B.117; (21%; 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 6/7; B 53 

Bugfinnernes Afſt. fra Underfjæbens Spidſe: A 337; B3“; 0C43“3 

Bugfinnernes Længde: A 11“3 B 103 C 143 

Bugfinnernes Brede ved Moden: A 13/77; B 12; 

Afſt. fra Underk. Sp. til Gadb. forr. Rand: A 574753 B44“; C717; 

Gadborets Længdegjennemfnit: A 21/7; B 123"; 

Ufftand fra Gadborets bageſte Rand til ner Begyndelfe : 

AES 
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forfte Gadborfinnes Længteftræfning: A 417; B 32") 064“3; 

Den oprejfte forſte Gadborfinnes Hojde: A 1"; B 15”; C 19"; 

Afſtanden mellem forfte og anden Gadborfinne: A17%4 B4“; C77'; 

anden Gadborfinnes Lengdeſtrekning: A 27; B 193“3 C 25%"; 

ben oprejfte anden Gadborfinnes Højre: A 37; A 373 C 13”; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 37; B 6"; 

Halef. Lyde. fra Roden paa Siderne til Sp.: A 227; B 2637"; C 34"; 

Halefinnens Længde i Midten: A 11”; B 10”; C 15”; 

den udfpændte Halefinnes Brede: A 297; B 28"; 

Halef. Lengdeſtrek. langs hen ad Halens Sider: A 147; B 124"; 

Dybden af Halefinnens Yndffjæring: A 57; B 3“; 064 ““. 

Hovedet, hvis Længde indeholdes fire Gange i Total: 

længden eller lidt mindre, er af en langſtrakt, ſammentrykket, 

tilfpidfet Form, almindeligen med ftærkt fremragende Under: 

fjæbert). Denne ſidſte ſtiger op med meget ftærfere Skraaning 

end Panden ftiger ned. Hovedets Overflade er meget fvagt 

hvælvet, uden Spor til nogen Længdefure i Nakken, med bredt 

afrundet eller fiump Snude, hvorimod den fremragende Underfjæbe 

er tilfvidfet. Gabet, af den fædvanlige ovale, foroven noget 

bredere Form, er temmelig ſtort; opſpilet er dets Højde omtrent 

lig Hovedets halve Længde; lukket naaer Enden af Overfjæbe- 

benet lidt bag Øjets forreſte Rand, eller næften til Pupillens 

forrefte Rand. Overlæben meget lidt udviklet, Under: 

fæben temmelig tyf og kjodagtig; en Ræffe Punfter eller 

Kirtelaabninger paa Underfjæbens Grene. Tænderne ere 

meget ſmaa, dog forholdsviis ftærfe, ſpidſe, meget tilbagekrum— 

mede; paa Mellemfjæbebenene fidde de tætfluttede i flere Ræffer 

(tre til fire), eller danne en Raſp; 1 Underfjæben udgjøre de 

fun cen Ræffe, undtagen maaſtee allerforreft i Munden; Tallet 

er omtrent 22 eller 23 i hver af Underfjæbens Grene. Paa 

Yiougffjærbenet ere Tænderne, ſom ſidde i to Ræffer, ad— 

£) Hos ganffe unge Individer (af omtrent 3” Længde) har jeg Fun 

fundet Underfjæben meget lidt fremragende foran Overfjæben. 

- 
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ffilte ved et ftort aabent Mellemrum. Mundens Indre er ſort— 

agtig, faavelfom Tungens Overflade; fun under Tungen og 

paa dens Sider findes en hvid Stræfning; af Form er Tungen 

langſtrakt, tilfpidfet, flad; den ſidder langt tilbage, og er fortil vel 

adffilt fra Underfjæben. Næfeborerne, anbragte i Pande— 

fladen mod dennes Siderande, omtrent dobbelt faa nær Øjet 

ſom Snudefpidfen, ere meget fmaa, ifær de forreſte, fom have en 

ufædvanligt ſterkt udviflet Hudlap paa den bagefte Rand, og 

ere rundagtige, medens de bagefte ere ovale. Jovrigt vife de 

ganffe den fædvanlige Beſtaffenhed. Ojnene ere fun af 

Middelftørrelfe (deres Lengdegjennemſnit indeholdes fem Gange 

eller mere i Hovedets Længde, er meget fortere enn Pandens 

Brede mellem Øjnene o. f. v.), temmelig kredsrunde, med overſte 

Rand i Pandefladen. Gjælleaabningerne naae førneden 

omtrent hen under Øjets Midte, bagtil og foroven ere de i 

Linie med Øjets overſte Rand. Forholdet af Gjælleftraas 

lerne”), Gjællebuerne med deres Torneknuder og 

Svælgbenene med deres Tandbevæbning vifer ingen marke— 

lig Afvigelfe fra Formen hos de tidligere omtalte Torffearter. 

Forſte Rygfinne begynder lidt foran Enden af Total 

fængdens førfte Trediedeel og noget foran Gadboret, og er temme- 

lig lille, da dens Langdeftræfning indeholdes ti til tolv Gange 

i Totallængden; den har Form af en Triangel, hvis Højde er 

ligefaa flor, eller dog næften ligeſaa flor, fom Længden. Forſte 

Straale har omtrent ? af anden Straales Længde **), denne 

*) Kun en fjælben Gang tælles fer Gjælleftraaler iſtedetfor det regel» 

masſige Antal ſyv. 

**) Narrell figer (1. c. pag 174): „den forſte Straale i hver Rygfinne 

den læengſte“. Dette er ganffe urigtigt, eller i alt Fald har jeg 

aldrig fundet et ſaadant Forhold hos danſte eller norffe Individer 

af Lubben, Ved ſamme Lejlighed fan det cen for alle Gange 

mærfes, at V's Tællinger af Straaletallet i Finnerne almindeligen 

ſynes ganſke upaalidelige, 

Damnarks Sifte, II. 9 
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er lidt fortere end tredie; tredie og fjerde de længfte, indbyrdes 

omtrent lige lange. Længden af ſidſte Straale indeholdes fer 

til otte Gange ti førftes, De to forſte Straaler og den fidfte 

enfelte, de mellemliggende derimod kloftede. Den Straalerne 

forbindende Hud er tyk og fun lidet gjennemfigtig, hvilfet over— 

hovedet er Tilfældet hos alle Finnerne, ifær de vertikale. Af— 

ſtanden mellem forſte og anden Rygfinne Fan ikke kaldes aldeles 

ubetydelig, da den udgjør i (eller mere) af forſte Rygfinnes 

Længdeftræfning. — Anden Rygfinne er omtrent dobbelt 

faa lang ſom førfte (fnart lidt mere, fnart lidt mindre), men 

gjerne lidt lavere, af langſtrakt Triangelform; forſte Straales 

Længde udgjor omtrent & af andens ; denne er lidt kortere end 

tredie; tredie til femte de længfte, den ſidſte meget ført (inde— 

holdes omtrent fer Gange 1 førfte). Med Henſyn til Kloft— 

ningen af Straalerne maa mærfes, at ene den førfte Straale 

er enfelt. Afſtanden mellem anden og tredie Rygfinne er i 

Regelen betydeligt ſtorre end mellem førfte og anden. Tredie 

Rygfinne er noget længere end førfte, men meget fortere end 

anden, og lavere end begge, af Triangelform (dog Spidſen af 

Den bageſte Vinkel afffaaren), den bagefte Side omtrent ligeſaa 

ffraa ſom den forrefte; forſte Straale næpve halvt faa lang 

fom anden; denne har omtrent 2 af tredie Straales Længde, hvil 

ken atter ev endeel fortere end fjerde; fjerde og femte Straale 

be længfte. Den ſidſte Straale meget kortere end næftfidfte 

(hvorved Finnen erholder den bagtil afffaarne Form) og tre til 

fire Gange fortere7end forſte. De tre førfte Straaler enfelte, 

de øvrige løftede. Da tredie Rygfinne er meget kortere end 

anden, og dog har omtrent famme Straaletal, bliver det en 

Selvfølge, at Straalerne fidde meget nærmere hverandre, Af— 

ftanden fra Halefinnen gjerne meget mindre end Afftanden mellem 

anden og tredie Rygfinne. Bryſtfinnerne, ſom fædvanligt 

af langſtrakt Wgform, naae med deres Spidſer hen vover Gad: 

boret; deres Længde ſynes endeel individuel Forffrællighed under— 
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kaſtet (de indeholdes fra fyv til ni Gange i Totallængden) ; 

forſte Straale endeel kortere end anden, hvilfen er ganffe ube- 

tydeligt kortere end tredie; fjerde til fjette de længfte, indbyrdes 

omtrent lige lange, meget lidt fænger end tredie og ſyvende; 

fidfte Straales Længde indeholdes fire til fem Gange i førftes ; 

fun forſte Straale ukloftet. Bugfinnerne ere anbragte 

ganffe lidt foran Bryſtfinnerne, og deres Afſtand fra Under: 

fjæbens Spidſe er omtrent lig med Hovedets Længde. De ere 

meget ſmaa, da de indeholdes femten Gange eller derover i 

. Totallængden, og udfylde ikke den halve Længde af Mellemrummet 

mellem deres Rod og Gadboret. Formen er tilſpidſet, men 

paa ſamme Maade fom hos Sejen, det vil fige, uden betydelig 

Forlæengelſe af nogen af Straalerne; anden Straale er vel den 

længfte, dog fun lidt længer end tredie"), hvilfen atter fun er 

ganffe ubetydeligt længer end forſte; ſidſte Straale idetmindſte 

halvt faa fang ſom førfte; alle Straalerne fløftede, de to førfte 

dog faa fvagt, at det iffe let iagttages uden under Mifroffopet. 

Gadborets forrefte Rand falder ganffe lidt bag Enden af 

Totalfængdens førfte Trediedeel og omtrent under førfte Ryg— 

finnes tredie eller fjerde Straale,. Forſte Gadborfinnes 

Længdeftræfning vvergaaer betydeligt Længdeftræfningen af anden 

Rygfinne, og beløber altid mere end 2 af Totallængden. Formen 

langſtrakt, uregelmæsfigt fiirkantet med afrundede Hjørner; de 

forſte Straaler meget forte, og ſaavel derfor, ſom fordi de, ſom 

fædvanligt, ere indfvøbte i en tyk Hud, meget vanffelige at tælle 

*) Uagtet anden Straale fun er lidt længer end tredie, faa har jeg 

døg altid fundet ben længer (og jeg har underføgt mange Indi— 

vider): hvorfor jeg ingenlunde Fan tiltvæde Fries's An— 

givelſe (Skand. Fiſkar, S. 90), ifølge hvilfen tredie Straale 

ſkal være den længfte. Naar ſamme Forfatter fremdeles ſiger, at 

ingen af Straalerne forlænge fig ud af den forbindende Hud, faa 

ſynes dette ogſaa unojagtigt, ſtjondt Forlangelſen viſtnok er meget 

mindre betydelig, end hos de flefte andre Torſtkearter. 
9* 
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fiffert uden Disſektion; Straalerne naae med niende og tiende 

Deres ſtorſte Længde; ſidſte er lidt kortere end forſte; de to 

førfte Straaler ukloftede. Anden Gadborfinnes Længde: 

ſtrekning er kortere end Halvdelen af forſte Gadborfinnes 

Lengdeſtrekning, men omtrent lig med Lengdeſtrækningen af 

tredie Rygfinne, hvilfen den ogſaa ſtemmer overeens med 1 

Højde; forſte Straale meget fort, iffe halvt faa fang ſom anden; 

denne har omtrent 2 af tredie Straales Længde; fjerde til fjette 

de længfte; de to førfte Straaler ere i Enden ukloftede. Hale 

finnen er ligeſom Halefpidfen af den fædvanlige Beſtaffenhed. 

Naar Halefinnen udfpændes ftærft, forfvinder aldeles Udſtjgringen 

af dens bagefte Rand, hvorimod under Finnens naturlige Stil 

ling iagttages en tydelig, ffjøndt temmelig fvag, halvmaaneformig 

Indbojning. 

Sidelinien er bojet over Bryſtfinnerne omtrent paa 

ſamme Maade ſom hos Hvidlingen. Sfjælbeflædningen 

indtager ikke blot Kroppen og hele Hovedet (med Undtagelſe af 

Kjæbebenene, Læberne og Huden mellem Gialleſtraalerne), men 

ogſaa en ſtor Deel af alle Finnernes forbindende Hud, paa 

Bugfinnerne nær. SfFrællene ere bløde, hudagtige og temmelig 

ſmaa, ffjøndt ret tydelige). Uagtet fun en lille Deel af dem 

er fri, ſidde de dog ikke ſonderligt faſt Huden. Hos et In— 

divid af 21 Tommers Længde talte jeg midt paa Kroppen i 

en Stræfning af 1” tretten SFjæl. Formen er langſtrakt med 

meget ftørre Længde end Højde; fnart reftangulær, ſnart uregel- 

mæsfigt fiirfantet (bredere i den frie Ende), ſnart oval, i begge 

Ender noget tilfpidfet. 

Indre Byg: Bughulens Længde hos et Individ af 13 Tommers 

— Længde udgjør omtrent fire Tommer, hvoraf mere end Halvdelen 

*) De ftørfte SFjæl hos et Individ paa omtrent 127 havde 147 Længde 

og *“ ftørfte Brede, 



133 

ligger bag Gadboret *). Peritonæum er folvfarvet, uden noget 

Spor af fort Anſtrog. Leveren, hvis Farve er ſmukt hvidguul 
med et fiint rødt Skjar, er ſtor (idetmindſte 31/7 Tang hos det oven⸗ 
meldte Individ, eller fun meget lidt fortere end Bughulen**), 

beftaaende fom fædvanligt af to Lapper; disfeere hos denne Art 

begge meget ſtore (den venſtre fun lidt længer end den højre), brede, 

i Enden Midt tilſpidſede**). Leverens mellemſte Deel eller 

Korpus, fom er ftærft hvælvet fortil og forneden, er i temmelig 

høj Grad udviklet, og ſtjuler iffe blot Maven og en Deel af Tarme- 

kanalen, men bedæffer tillige en Deel af Blindtarmene. Galde— 
blæren lille (fun lidt mere end 1 Tomme Tang), fæfformig, 

forfynet med en lang og tynd Galdegang. Milten, fom 

ligger fæt under den venftre Leverlap og ovenover Maven, har 

den fædvanlige, trefidet -prismatiffe, dog temmelig ftærft flad- 

tryffede, i Enden lidt ſtumpt tilſpidſede Form, en ſmuk rod— 

brun eller purpurrød Farve og en middelmaadig Storrelſe (9 

Længde, 3“ ftørfte Brede). Syiferøret cylindriff, længer 

end Maven, med meget tyffe Vægge, indvendigt forſynet med 

otte Lengdefolder. Maven af Middelftørrelfe (11 Tang hos bet 

omtalte Individ af henimod 13”, hvor Spiſerorets Længde udgjorde 

414/), Tangftraft - fæfdannet, med afrundet Bund og med meget 

tyndere Vægge end Spiſeroret, og uden indvendige Folder, Om— 

*) Hos et Individ af 217 førtfatte Bughulen fig omtrent 5” bag 

Gadboret. 

**) Hos et Individ paa 152” har jeg endog fundet Leverens venſtre 

Lap over 6“ lang og 2“ bred. 

5**) Leverens Form viſer megen individuel Afverling, hvilfet ogſaa 

hos andre Torffearter er Tilfældet ; jeg har ſaaledes ſtundom fundet 

Leverens venſtre Lap i mere end dens halve Udſtrakning deelt i tv 

Flige, den ene treſidet-prismatiſt, bagtil lige afffaaren, den anden 

flad og fynd, bagtil afrundet, 

) Hos et Individ pan 153” var Milten 19” fang; hos et andet af 

henimod 12 Tommer 10“ fang. 
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trent fra Midten af dens Underflade udgaaer den tilfpidfede 

Portnerdeel, ſom ved en Hudklap adſtilles fra Tarmen. Denne 

har forholdsviis meget ringere Diameter end Tarmen hos for— 

ffjællige andre Torffearter, til Er. Kulleren, men derimod meget 

tykkere Vægge. Tarmekanalen beſtaaer vel, ligeſom fædvanligt 

er Tilfældet, af tre, omtrent paralleltlobende Stykker, men dog 

paa en noget forffjællig Maade: idet de to forſte Stykker firæffe 

fig langt bag Gadboret, og ere noget nogleformigt ſammen— 

rullede i Bughulens bagefte Ende. Blindtarmene danne 

ben fædvanlige Kreds om Portneren, ere ſmaa og tynde, og ud— 

gjøre et betydeligt Antal (jeg har talt 3103). Svømme: 

blæren meget fang (hos et Individ paa henimod 16” af om— 

trent 97 Længde), bagtil meget tilſpidſet, for at funne optages 

i den af Hvirvlernes nederfte Fortfættelfe dannede Kanal. Den 

vifer hverken Indſnoringen ſom hos Sejen, eller ſaaledes ſaug— 

taggede Siderande ſom hos Kulleren og Torſten. Derimod er 

vens forreſte Hjørner forfynede med to forte og tynde (fnor- 

dannede) Horn eller Forlængelfer, og fortil paa den indre Flade 

af dens nederſte Væg findes den fædvanlige ſtore Kirtel. Ny— 

rernes Form har intet Mærfeligt; Uringangen, ſom frem— 

træder paa venſtre Side af Svømmeblæren, er naturligviis meget 

lang, for fra den bageſte Deel af Bughulen at kunne naae hen 

imod Gadboret. Den udvides mod Enden gradeviis, og danner 

ſaaledes en langſtrakt-ſekformig Urinblære, hvilfen ikke vifer 

noget Spor til Sidehorn. Kjonsdelene have den før Fa— 

milten fædvanlige Form: hos Hunnerne en dobbelt, i Midten 

ſammenvoxet Rognfæf; hos Hannerne lange, baandformige, i 

Randen frufede Teſtikler. 

*) At dette Antal er ganſke nøjagtigt, vil jeg ikke paaſtaae; det er 

fnarere for lavt end for højt; dog fan Afvigelſen fra bet Sande 

noeppe beløbe mere end højft en hals Snees Styffer, 
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Mellemt jæbebenene endeel førtere end Overkjcebebe— 

nene, af temmelig fvag Bygning, den aaredannede Udvidelfe 

ført. De nederſte Næfebeen temmelig ftore, bedæffe næ- 

ften ganſte Overfjæbebenene, naar Munden er luffer; Ojebe— 

nenes Kjæde beftaaer af fem Styffer, der alle ere ſmaa (ſelv 

det førfte overgager iffe de andre i Storrelſe), ſmalle, lang: 

ſtrakte. Gjællelaagsfnoglerne ligne færdeles meget de 

tilfoarende Dele hos Sejen, fun forekommer det egentlige Gjæl- 

lelaagsſtykke mig forholdsvis at være Midt mindre og ifær af 

noget ringere Brede. Forholdet af Gjælleftraaler, Gjal— 

lebuer og Svalgbeen er ganffe det ſedvanlige. Hjerneffal- 

lens Middelkjol er kun af ringe Hojde fortil, men haver ſig 

bagtil endeel. 

Hvirvlernes Antal er 54, hvoraf 21 Bughvirvler og 

33 Halehvirvler. Forſt paa fjette Bughvirvel fremtræde ty— 

delige Tværfortfættelfer; de fer førfte af disſe Tværfortfættelfer 

er forte, brede og flade; den ſyvende bliver dobbelt, eller har 

en lille Bifortſettelſe, hvilken ligeledes findes paa de øvrige 

Bughviroler, og ſelv fan forfølges paa endeel af Halehvirv— 

lerne (omtrent en halv Snees af de forſte). Af de opſtigende 

Tornefortfættelfer er den forſte kortere end anden og tredie, 

fom indbyrdes er lige fange; fjerde til ſyvende aftage t Længde, 

hvorpaa de følgende atter vore, indtil de paa de to ſidſte Bug— 

hvirvler og fire eller fem førfte Halehvirvler naae deres ftørfte 

Udvikling. Paa de fer førfte Halehvirvler ere de, af de ned— 

ftigende Fortfættelfer dannede, Ringe temmelig ſtore, af oval 

Form, uden en ſaadan indvendigt fremføringende Torn, ſom 

Sejen vifer paa de tre førfte. De fidfte fjorten Hvirvler un— 

derſtotte Halefinnen. 

Aſcanius ſiger (paa det ovenanforte Sted) om Lubben: 

il y a deux sortes, la blanche et la jaune. Ved den forſte 

forftaaes den almindeligt forefommende Farve; en guul Varie— 

Beenbyg- 
ning. 

Ufarter. 
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tet har jeg hverken ſelv feet, eller hos Fiffere kunnet erholde 

nogen Underretning om. Derimod har jeg ovenfor (Side 126) 

bemærfet, at Yngelen vifer rødlig Farve med Metalglands >). 

Denne Fiſt plejer iffe i Regelen at nage en faa betydelig 

Storrelſe ſom Sejen; felv har jeg ikke feet noget Individ af over 

en Alens Længde. Imidlertid harFaber i det nordlige Katte- 

gat underføgt Cremplarer af over 33 Fod Længde, og Pennant 

omtaler, dog efter Andres Meddelelfe, en Lubbe af næften 28 

engelffe Punds Vægt”). Ogſaa paa de franffe Kyfter træffes 

den af tre til fire Fods Længde. Men dette er faavel paa 

vore ſom paa de øvrige ffandinaviffe Kyſter en ufædvanlig 

Storrelſe. Hyppigſt feer man den af tolv til ſexten Tommers 

Længde. 
udbredelſe. J geografiſt Udbredelſe ſynes denne FifÉ at ſtaae tilbage 

for Torſten, Kulleren, Hvidlingen og Sejen. Jeg har ikke 

kunnet forfolge Sporet af den nord for Kriſtiansſund. Ved 

Kyſterne af Island og Færøerne er det mig ikke bekjendt, at 

den nogenſinde er truffet, og endnu mindre ved de gronlandſte 

eller andre amerikanſte Kyſter. Derimod er den ret hyppig 

paa de norffe Kyſter fra Sondmor ſydefter, paa alle engelffe 

Kyſter (felv omkring Orkenoerne) og den franſte Veftfyft, og 

forefommer ligeledes + Middelhavet, derſom Risſſo's G. Pol- 

lachius virkeligt er identiſt med den nordiffe >), — IKatte⸗ 

%) Hermed fynes mig at fremme, hvad Coud anfører (hos Vavrell 

]. c.): the smaller ones, which occupy such a station (blandt 

Klipper) covered with oreweed, have their colours very bright, 

and the belly of a saffron yellow. 

**) En Lyr pan henimod ſexten Tommer, fom jeg underføgte, vejede 

fun 14 Pund; en anden paa 21 Tommer omtrent 4 Pund. 

xxx) Risſo's Beffrivelfe ſynes vel at pasſe; men det fan ikke ſpores, 

at Cuviev har Fjendt Lubben fom en Middelhavbs-Fiſk, da han 

i Regne animal (2éme edit. II, 333) blot angiver den ſom fo— 

rekommende i det atlantiffe Hay. 
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gattet er Lubben almindelig, og træffes endog ſtundom i tem— 

melig betydelige Stimer. Jeg var faaledes den 16de Maj 

1834 Vidne til, at 600—700 Styffer paa een Gang fange- 

Des i et Bundgarn ved Fredericia, og derpaa faldbodes i Byen, 

fire Styffer for een Sfilling. Ved Sfagen og Hirtsholmene 

ffal den ifær vife fig paa St. Hansdags Tid. J Ørefundet 

er den ingenlunde fjælden, og man plejer 1 Oftober og No— 

vember dagligt at funne træffe den paa det kjobenhavnſte Fi- 

ffetorv hos Fifferpigerne fra Skovshoved og Torbæk*). Sjæld: 

nere gaaer den ind i Oſterſoen: Blod har erholdt den fra 

Lübeck, og efter en Meddelelſe af Hr. Boie fangedes den Yde 

Marts 18341 to Individer ved Kjel. 

Lubben træffes vel hyppigt nof i ſtore Stimer, men ogſaa Levemaade. 

ofte enkeltviis eller fmaa Selffaber. Ved klippefulde Strande 

holder den fig meget nær Land, og man plejer ſaaledes ved det 

fydlige Norge hele Aaret igjennem at kunne fange den enfelt- 

viis med Smøre, ſtaaende paa en fremſpringende Klippe eller 

et Skijer. Til forffjællige Tider af Aaret, dog meſt om Som— 

meren, gaaer den i ſtore Stimer fra det aabne Hav ind mød 

Kyſten, og følger da Stimerne af mindre Fiffe, Sild, Brisling 

o. f. v. Stundom fees Stimerne at fpille 1 Vandſtorpen, og 

hoppe omkring ligeſom Sejen. De ffulle ifær elffe Steder, 

hvor der er ſterk Stromgang. Lubben er føvrigt en driftig 

Fiſt, ſom bider begjærligt paa Krogen. 

Lubben's fornemſte Næring beftaaer i mindre Fiffe, faa sræring. 

ſom Sildearter, Tobiſer, Smorbuttinger, ſamt Yngelen af ftørre 

Fiſte. Hos yngre Individer træffes Maven gjerne fyldt med 

Rejer, Tanglopper og andre Kræbsdyr. 

Jeg har fundet Hunnernes Rognfæffe meget ftærf udviklede —— 

i de ſidſte Dage af Maj. Efter norffe Fiſteres Sigende er 

*) Den fanges tilfældigt i Torſtegarnene. 
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Legningen forbi ved St. Hansdags Tid. Seent om Efſter— 

aaret ere Kjonsdelene noppe kjendelige, felv hos ſtore Indivi— 

der, Jeg maa derfor højligen betvivle Couch's Angivelſe hos 

Jarrell, at den leger om Vinteren*); ligeſom Fries's, 

efter hvilken Lubben ſtulde lege paa ſamme Tid ſom Hvidlin— 

gen**). I de førfte Dage af April har jeg paa den norffe 

Veſtkyſt fanget Individer af omtrent 3“ Længde, hvilfe, efter 

min Antagelſe, maa tillægges en Alder af ni til ti Maaneder, 

Lubben er en ret velſmagende Fiff: rigtignok ftaaer den 

tilbage for Torffen og Hvidlingen, men den er meget bedre 

end Sejen, og fynes mig ogſaa at have Fortrin for Kulleren; 

den nærmer fig forreften, faavel i Kjodets Smag fom dets Blod— 

hed, meft til Hvidlingen FF), Hunnernes Rogn er anfeet for 

fortrinligt velfmagende. 

Med Henfyn til Snyltedyr gjentages her omtrent det 

ſamme mærfelige Forhold fom hos Sejen: jeg har aldrig hos 

Lubben iagttaget nøgen Caligus eller nogen Lernæa; ogſaa ſynes, 

efter min Erfaring, Indvoldsorme at være fjældnere hos den 

end hos Torffen, Kulleren og adffillige andre af denne Families 

Fiſte. Imidlertid har jeg truffet en Echinorhynchus i Tarmen 

og en Ascaris + Maven. 

*) ,The Pollack spawns in winter near the land.” British 

fishes II, 173, 

*x) Skandinaviens Fijfar Side 91. 

xxx) Denne Dom er efter egen Erfaring. Omtrent paa ſamme Maade 

vurderes ben i Franfrig og England (efr. Cuvier Rg. an, II, 

333 og Rarrell Br, fish, I, 173); i Sverrig derimod anſees 

den, efter Fries, for den ringefte af alle Torffearter, 
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UAnmærfning over Slægterne Gadus og Merlangus. 

Bed en opmarkſom Sammenligning af disſe Slægter, troer jeg, 

man vil finde, at be iffe frembyde ſtorre Afvigelfer fra hinanden, end 

enhver af be to Slagters Arter indbyrdes 4); eller, med andre Ord, at 

ber ſavnes vaſentlige Karakterer til deres Adſtillelſe, ſels anatomiſte. 

Det eneſte, af Cuvier angivne, Sfjælnemærfe mellem Slægterne, Gage- 

traaden, ſynes af ringe fyſiologiſt Betydning, og er desuden iffe aldeles 

konſtant, da Hoidlingen undertiden har Hagetraad. Uagtet jeg her, fordi 
Syſtematiken i et fauniſtiſt Arbejde er en Biſag, har fundet det unod— 

vendigt at afvige fra Cuviers Inddeling, ſtulde jeg dog i Almindelig— 

hed holde det for rigtigere, efter Fries's Exempel, at forene Slagterne 

Gadus og? Merlangus (under bet fællevs Navn Gadus.) 

*) Gadus Æglefinus er ſaaledes, efter min Mening, i lige faa høj 

Grab forffjællig fra de andre Arter af Slægten Gadus, og Mer- 

langus vulgaris ligeſaa forffjællig fra de andre Arter af Slægten 

Merlangus, ſom G, Æglefinus og M, vulgaris indbyrdes o. f, v. 
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Kulmule-Slogten (Merluccius Cuv.). 

To Rygfinner, gen Gadborfinne, ingen Hagetraad. 

48de Art. Den almindelige Kulmule (Merluccius 

vulgaris Cwuv.). 

Artsmarke. Sider og Bug ſtarkt følvglindfende; Mund— 

hule, Tunge og Gjællelaagenes indre Flade kul— 
forte; Underfjæben længer end Dverfjæben; Side- 

linien hvid, uden Bøjning; Halefinnen næften lige 

afffaaren. Bugfinnerne meget. ftore (mætter af 

Længde ſom Bryftfinnerne), i Enden afrundede, med 

ſyv Straaler. Hovedets Længde indeholdes om— 

trent fire Gange, den ſtorſte Højde omtrent fyv 

Gange i Totallængden; det opſpilede Gabs Højde 

ftørre end Hovedets halve Længde. 

Rygf. 940; Bryſtf. 15; Bygf.7; Gadborf. 40; Halef. 18). 

*) Det Individ, hos hvilfet det ovenangivne Straaletal er iagttaget, 

havde omtrent to Fods Længde; hos et andet, af 14 Tommers 

Længde, var Tallet af Finnernes Straaler følgende: 

Rygf. 10439; Bryftf. 155; Bugf. 7; Gadborf. 39; Halef. 20. 

Jeg har desværre forfømt at optegne flere Straaletellinger. At 

denne Torffeart vifer endeel Afvexling i Straaletallet, fan fees af 

Sundevall's, fra ovenſtaaende noget afvigende Angivelſe (Skan— 

dinaviens Fiſtar, Side 145): Rygf. 10 til 11 øg 37 til 39; 

Bryſtf. 14; Bugf. 73 Gadborf. 37 til 38. Rarrell's Unøjag- 

tighed i Straaletællingen i Almindelighed har jeg allerede gjort 
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Muͤllers Probr. n. 342: Gadus Merluccius (ſom norſt). Synonymi. 

Aagaards Beſtr. over Thye, Side 46: Bliſter. 

Kuß: Naturb. d. Herzogthümer, S. 132: ber Seehecht. 

Skandinaviens Fiſkar tab. 33. Afbildnin— 
er. 

Blandt Fifferne i det fydlige Kattegat ſynes denne Fiff, Senvnet: 

formedelſt dens Sjeldenhed, at mangle Navn; idetmindſte er 

dette Tilfeldet ved Gilleleje og Hornbek; paa Hirtsholmen og 

i Frederikshavn har jeg hørt den benævnes Kulmule*). Paa 

en Deel af Iydlands Veftfyft er den vet vel bekjendt under Navnet 

Bliſter*). En Fiff, fom undertiden fanges ved Fans, og 

der benævnes Solofiſk, har jeg, efter den mig meddeelte Un— 

derretning, troet at maatte henhøre til nærværende Art; dog 

er dette en blot Gisning, fom trænger til nærmere Underfø- 

gelſe. Som norffe Benævnelfer for den angives Lyfing, 

Kulmundrog Berglax. 

Formen langſtrakt og trind, med fladtrykket Hoved og Beffrivelfe. 

ſammentrykket Hale ***). 

opmarkſom paa, og vil derfor ikke opholde mig ved hans hojſt af- 

vigende Angivelſe. 

*) Dette Mavn, ſom antyder en meget iøjnefaldende Ejendommelighed 

hos Fiſken, fynes mig pan denne Grund at burde foretrakkes ſom 

Artsnavn for det følgende, hvilfet maaffee har en ſtorre Udbre— 

delſe hos os. 

XX) Jeg har felv feet denne Fiſt fanges ved Agger, og hørt den der 

benævnes Bliſter, og det er ligeledes ganffe fiffert, at det er G. 

Merluccius, fom af Aagaard, paa ovenangivne Sted, anføres un- 

der dette Navn. Naar altſaa Saber (Tidsſk. f. Naturvidenſt. V, 

249) fremfætter den Paaſtand, at „den ved Veſterhavet kaldte 

Svidling er Gadus Merluccius“; tager han upaatvivleligt Fejl 

(fee ovenfor Side 43 og 83). 

xx) Denne Fiſt har i fit bre, ifær i det fladtryfte Hoved og det med 

ſtore Tænder vel bevebnede Gab, nogen Lighed med Gjedden; 

hvilfet foranledigede Belons, af de ſenere Ichthyologer optagne, 

fyftematiffe Benævnelfe: Merluccius (Havgjedde). 
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Farven pan Pande, Rygflade, Rygfinner, Halefinner og 

Bryſtfinner graa i det Brune eller Sortagtige; Sider og Bug 

ſmukt folvfarvede med ſterk Glands. Bugfinner og Gadbor- 

finne lyfe. Mundhule, Tunge og Gjællelaagenes indre Flade 

af en meget Tevende, fulfort Farve. Ligeledes viſe Bryftfinnerne 

paa den indre efler mod Kroppen vendte Flade, en dyb fort 

Farve, forneden med lys Rand. Iris hvid med Mæsfingffjær, 

Pupillen morkeblaa. 

Udmaalinger. 

Totallcengde A 24275 B 1403 

ſtorſte Hojde AA 3373 B 23 

ſtorſte Tyllelſe 333 B 193 

Omkredſen A 9363 B 53"; 

Højde foran Halefinnens Rod A 12“3 B 7"; i 

fra Underkjab. Spidfe til Gjællelaag. bag. Rand Aſs44“; B 33"; 

Hovedets Hojde over Midten af Øjet A 2"; B 11; 

Hovedets Højde over Nakken A 227; B 13”; 

Hovedets Brede vover Gjallelaagets bagefte Rand A 3”; B 13; 

det opfpilede Gabs Højde A 37; B 2”; 

det opfpilede Gabs Brede A 24"; B 18”; 

Mellemfjæbebenenes Længde A 2475; B 18”; 

Vverfjæbebenenes Længde A 2475; B 173"; 

Underkjabens Fremragning foran Overfjæben A 13/75 B 147; 

fra Underfjæbens Spidſe til forreſte Neſebor A 2177; B 12“3 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Næfebor A 2"; 

Afſtand mellem forrefte og bageſte Neſebor A 4"; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor A 275 

indbyrdes Afſtand mellem det forreſte Par Neſeborer A 147; B93 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Neſeborer A 143775 B93 

Afſt. fra bag. Naſebor til Ojehulens forrefte Rand A 5““; B3"; 

fra Underfjæbens Spidfe til Ojehulens forrefte Rand A 257; B16” ; 

Ojets Længdegjennemfnit A 127; B 8"; 

Øjets Hojdegjennemſnit A 107; B 64/7; 

fra Underk. Spidfe til forſte Rygfinnes Begyndelſe A 62”; B 4" 

forſte Rygfinnes Længdeftræfning A 2475; B 15"; 

ze 
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førfte Rygfinnes Højde A 287; B 16”; 

Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne A 87; B 4/75 

anden Rygfinnes Længbeftræfning A 1047; B 6”; 

anden Rygfinnes Hojde A 207; B 13”; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod A 17; B 47; 

Bryftfinnernes Længde A 327; B 21”; 

Bryſtfinnernes Brede ved Foden A 7“3 B 5"; 

fra Underfjæbens Spidſe til Bugfinnernes Rød A 5475 B 37; 

Bugfinnernes Længde A 34"; B 25"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden A 547; B 3"; 

fra Underkj. Spidfe til Gadborets forrefte Rand A 1047; B 52"; 

Gadborfinnens Langdeſtrekning A 94”; B 6”; 

Gadborfinnens ftørfte Hojde A 15”; B 11"; 

Gadborfinnens Afftand fra Halefinnens Rod A 1277; B 4"; 

Halefinnens Længde paa Siderne fra Rod til Spidfe A33“; B24“; 

Halefinnens Længde i Midten A.217; B 16"; 

den udſpendte Halefinnes Breve A 337; B 2"; 

Dybden af Halefinnens Indffjæring A 14/7; B 47; 

Halefinnens Stræfning langs henad Halens Sider A 19”; B 13”, 

Hovedet, hvis Længde udgjør 2 af Totallængden, ud— 

mærfer fig ved aldeles flad og vandret Pande, flade og parallele 

Sider og ftærft opſtigende Underfjæbe. Det nærmer fig noget 

til Formen af en Kile, hvis Eg eller Skarphed har Tværret- 

ning. Fortil er det ſtumpt afrundet (Underfjæben dog lidt 

ſpidſere end Overkjeben), bagtil har det omtrent Kroppens 

Brede. Underfjæben er Midt længer end Overfjæben; 

denne fidfte derimod lidt bredere, faa at dens Tænder lægge fig 

ud over Underfjæbens. Gabet ftiger faa ftærft op, at Spidſen 

af Underfjæben, naar Munden er lukket, næften ligger i Linie 

med Pandefladen; det er meget ſtort (dets ſtorſte Diameter, 

naar det opſpiles, ftørre end Hovedets halve Længde), af oval 

eller næften elliptiſt Form. Naar det er lukket, ſtrokker Spid— 

fen af Overfjæbebenet fig langt ud over Midten af Øjet. Læ- 

berne ere tynde og hudagtige. Tænderne flørre end hos 

nøgen af de føregagende Torſtearter, ftærfe, meget ſpidſe, 
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lidt krummede; de ere anbragte i to Rakker ſaavel i Over— 

ſom Underfjæben og vaa%Mougffjrærbenet, dog temmelig uregel— 

mæsfigt ; paa hvert Mellemfjæbebeen har jeg talt omtrent 40 

Tænder, og i hver Halvdeel af Underfjæben omtrent 30; paa 

Plougſtjerbenet over 30, ordnede i Form af et bøjet. Baand 

eller en ret Vinkel. For den ſtorſte Deel ere Tænderne bevæge: 

lige, eller kunne lægges ned i Munden (naar de bøjes ned, rejfe 

de fig atter ved Clafticiteten af deres Forbindelfe med Knog— 

lerne). Den Deel af Plvougffjærbenet, fom er væbnet med 

Tænder, ftiffer meget paafaldende af mod det ovrige Svælg ved 

fin rødligthvide Farve. Tungen er flor, bred, flad og glat, vel 

ffilt fra Underfjæben, og ender fortil med en fort Spidſe. Den, 

mellem Underfjæbens Grene udſpendte, Hud, ſom ffjules af 

Tungen, er hvidagtig; medens derimod det øvrige Svælg og 

Tungen, ligeſom ogſaa Gjallelaagets indre Side, fom allerede 

i Artsmarket anført, udmærke fig ved en meget dyb og reen, 

blaalig-fort Farve. Svælgbenenes Tænder ere temmelig 

ſmaa; iøvrigt er Forholdet det ſedvanlige. Næfeborerne 

ſidde nær Øjnene, paa Grændfen af Hovedets Pandeflade og 

Sideflader, det bagefte Par ganffe tæt ved det forrefte; men de 

viſe i flere Henſeender Afvigelfer fra det Forhold, ſom hos de 

foregaaende Torffearter er beffrevet. Det forreſte Næfe- 

bor er meget lille, fredsrundt, uden Hududvidelfe af den ba— 

gefte Rand; det bageſte Næfebør er derimod meget ftort, 

ovalt paatværs ; Naſeborernes Stilling er ſaaledes, at den ind; 

byrdes Afſtand mellem forrefte Par og den indbyrdes Afftand 

mellem bagefte Par omtrent er ligeſtor, og at her altfan iffe 

funde være Talen om et inderſte og et yderfte Par Næfeborer. 

Oinene, hvis øverfte Rand ligger i Pandefladen, og hvis 

Lengdediameter er meget kjendeligt ſtorre end Hojdegjennem— 

ſnittet, have Middelſtorrelſe; deres Lengdegjennemſnit indehol— 

des fem til fer Gange i Hovedets Længde. Gjælleaab- 

ningerne er meget ſtore, bagtil i Linie med Ojets vverfte 
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Rand; fortil naae de frem + Linie med Øjets forrefte Rand, 

hvilfet ikke er Tilfældet hos nogen af de foregaaende Torffe- 

arter. Gjælleftraalerne, fyv 1 Tallet, have den fædvan- 

lige Sabelform. Om Gjællebuerne fan mærfes, at den 

Ræffe langſtrakt-bladdannede Redſtaber, hvormed den yderfte 

Gjællebue paa hver Side er forſynet (foruden med en indre Ræffe 

Knuder), hos denne Art fun dannes af omtrent en halv Snees 

Styffer, altfaa er meget mindre talrig end hos de foregaagende 

Urter af Familien. 

Forſte Rygfinne, fom tager fin Begyndelſe ganffe lidt 

bag Gjellelaagets bagefte Rand og noget bag Enden af To- 

tallængdens forſte Fjerdedeel, er temmelig fort (dens Længde: 

ftræfning indeholdes omtrent 411 til 12 Gange i Totallængden), 

af Triangelform, med ligeſaaſtor eller ftørre Højde end Længde. 

Forſte Straale er iffe meget fortere end anden, fom er den 

længfte; de følgende aftage i et ſterkt Forhold, faa at den ſidſte 

(niende eller tiende) indeholdes fer til fyv Gange i den anden; 

førfte Straale ukloftet. Afſtanden mellem førfte og anden Ryg 

finne er temmelig lille (den indeholdes tre til fire Gange i forſte 

Rygfinnes Længdeftræfning). Anden Rygfinne begynder lidt 

foran Gadboret, og har en Længdeftræfning, der vel er endeel 

ringere end den halve Totallængde, men ſom dog pvergaaer 

førfte Rygfinnes Længdeftræfning omtrent fem Gange; derimod 

er den Tidt lavere. Af Form er den uregelmæsfigt fiirkantet, 

med den -øverfte Mand noget konkav eller indbøjet, og de fo 

øverfte Vinkler afrundede. Forſte Straale er lidt fortere end 

anden, denne Midt fortere end tredie, og faa fremdeles indtil 

niende; herfra aftage Straalerne indtil den eenogtyvende, hvorpaa 

de after vore i Længde, indtil de omtrent med den ſyvogtyvende 

naae deres ftørfte Længdeudvifling, og overgaae Højden af Rygs 

finnens forreſte Deel; de tre ſidſte Straaler ere de korteſte. — 

Bryſtfinnerne ere af en langſtrakt-vval Form og af tem- 

melig betydelig Længde (deres Længde indeholdes iffe fuldt ſyv 
Damnarks Siffe, IT. 10 
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Gange i Totaffængden); dog naae de ikke ganffe hen til Gad: 

borets forrefte Nano. Forſte Straale er meget fort, kortere 

end fidfte, og indeholdes tre til fire Gange i anden; femte 

til fyvende Straale de lengſte. Straalerne ere kloftede undta— 

gen de to forſte og den ſidſte. Bugfinnerne, hvis Rod er 

anbragt iffe blot foran Bryſtfinnernes Rod, men ogſaa en Strak— 

ning foran Gjællelaagets bagefte Rand, omtrent midtvejs mellem 

Spidſen af Underfjæben og Gadborets forreſte Rand, have en 

temmelig betydelig Længde, og ftaae i faa Henſeende fun Midt 

tilbage for Bryftfinnerne; deres Længde indeholdes omtrent ſyv 

til 71 Gange i Totallæengden; imidlertid ere de langtfra, med 

Spidſen at naae hen til Gadborets forrefte Rand. Hvad der 

ifær udmærfer dem, er, at de beftaae af fyv Straaler, hvilfe 

alle ere tykke og ſterke, og i Længde ikke vife nogen meget be— 

tydelig Forffjæl; forſte er imidlertid den fortefte, fjerde og 

femte de fængfte, anden ligeſaalang ſom fyvende, tredie af lige 

Længde med ſſjette; de tø førfte ere ukloftede Enden, de ov— 

rige kloftede, dog fun enfelt undtagen den femte, der fynes 

dobbelt kloftet. Gadboret temmelig ſtort, kredsrundt, bags 

fil forſynet med en lille Papil; dets forreſte Rand ligger 

omtrent i Enden af Totallængdens forſte 2, eller vel endnu lidt 

fænger tilbage. Tæt bag Gadboret fager Gadborfinnen 

fin Begyndelfe. J Længdeftræfning, Afftand fra Halefinnens 

Rod og i Form ftemmer den omtrent med anden Rygfinne, 

men er dog lidt lavere; de to ſidſte Straaler ere de fortefte, 

den tredie⸗ſidſte omtrent lig med den førfte i Længde. Længden 

af Straalerne tiltager iovrigt fra forſte til ellevte, hvorpaa de 

igjen aftage, for atter at vore mod Enden af Finnen ligeſom hos 

anden Rygfinne. Halefinnens Beſtaffenhed er omtrent ſom 

hos de foregagende Torffearter; dens bageſte Rand lige afſkaa— 

ren, eller dog kun meget ubetydeligt indbojet; foruden en Snees 

længere Straaler i Midten findes paa hver Side omtrent en 

halv Snees kortere. Sidelinien fliger med en ringe Skraa— 
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ning ned fra Nakken, og er i fin allerſtorſte Stræfning noget 

nærmere Ryglinien end Buglinien; førft efter at have pasferet 

omtrent 6 Trediedele af Gadborfinnen og anden Rygfinne, lo— 
ber den midt imellem begge. 

Sfjællene ere af middelmaadig Størrelfe (hos et Indi— 

vid af omtrent to Fod havde de ſtorſte Sjæl lidt mere end 

3“ Længde og 2“ Højde), tynde, taglagte, Tet affaldende, af 

mere celler mindre oval Form, dog uregelmæsfigt, med afſtum— 

pede Vinkler, hvorved Formen ſnart nærmer fig det Femkantede, 

fnart det Fiirkantede. Medens Sfjællene hos alle de hidtil 

omtalte Torffearter have meget flor indbyrdes Lighed, faa at 

de ikke uden Banffelighed ville kunne adffilles ; ere de hos Kul 

mulen, faa at fige, byggede efter en ganffe anden Plan, hvorfor 

et løft Blik paa et af Sfjællene alene vil være tilfræffeligt til 

at ffrælne denne Art fra de foregaaende. De mangle næmlig 

aldeles de fra Middelpunktet udgaaende Straaler, og de koncen— 

triffe Ringe fremtræde paa en faa uregelmæsfig og forvirret 

Maade, at det bliver umuligt at forfølge dem; hvor de kunne 

ſtjelnes, have de en meget langſtrakt-⸗vval Form, og ere i den 

ene Ende (den forrefte eller ffjulte) noget afrundede, i den an— 

den (den bageſte eller frie) tilfpidfede eller uddragne i en Vin— 

fel; men fnart danne de en Bolgegang, fnart ere de foldede i 

Vinkler, fnart blande de fig ſammen paa en labyrinthiſt Maade 

o. ſ. v., hvorfor Sfjællene under Mikroſkopet have nogen Lig— 

hed med et fitnt-vatret Baand. Markes fan, at Sfjællene 

hos unge Individer vife en ſtorre Negelmæsfighed i Ringenes 

Anordning end hos ældre. 

Bughulen er indvendigt kulſort. Dens Længde hos ——— 

Individ af to Fod beløber fig omtrent til 8”, hvoraf 2“ ligge 

bag Gadboret. Bughulen er altſaa kortere 1 Forhold til To— 

tallængden end hos adffillige af de foregaaende Torffearter, og en 

ringere Deel af den ligger bag Gadboret. Leveren er, ſom 

fædvanligt, af betydelig Storrelſe, af hvidguul Farve, deelt i to 

10% 
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Lapper, af hvilfe den højre er meget mindre end den venſtre. 

Spiſeroret temmelig fort og vidt. Maven fæfdannet, naaer 

omtrent hen til Gadboret, og udfender Tarmen flåden for- 

refte Ende af fin Underflade. Tarmekanalen, der gjør to 

Bøjninger, er fun forfynet med en eneſte lille Blindtarm. 

Generationsorganerne have den for Torffearterne almin— 

delige Form; dog fan med Henfyn til Hunnernes Rognfæf 

merkes, af den er meget dybt kloftet foran Gadboret, høori- 

mod. dens bagefte Horn ere førte, ſtumpt afrundede. Svom— 

meblæren indtager hele Bughulens Længde, har meget tykke 

Bægge, og er paa fædvanlig Maade hæftet til Hvirvlernes Tvær- 

fortfættelfer; Indſnoringer har jeg ikke iagttaget, ligefaa lidt 

fom Horn, udgaaende fra dens forrefte Ende. 

Mellemfjæbebenene ere af en langſtrakt, tynd og til 

ſpidſet Form, omtrent af lige Længde med Overfjæbebenene, 

uden nøgen egentlig aarebladdannet Udvidelfe, men i dennes Sted . 

væbnede med en lille, fladtrykket, 1 Enden afrundet, ſtraatbagud⸗ 

rettet Torn eller Spore. Mellemfjæbebenenes opadrettede Apo— 

fyfe meget lille, dybt floftet. Overfjæbebenene ere vel 
øgfaa langſtrakte og tynde, men antage dog mod Enden Aare— 

form. Af de Knogler, fom danne en Kjæde under og 

bag Øjehulen, er den førfte meget flor, ifær overmaade langs 

ftraft (dens Længde hos et Individ af 2" omtrent dobbelt faa 

ſtor ſom Øjehulens Længde, og tre Gange faa ftor, ſom Knoglens 

egen flørfte Højde) ; de øvrige Ojeknogler følge paa hinanden 1 

Størrelfe 1 følgende Orden: tredie), fjerde, anden og femte; 

denne fidfte er meget lille. Gjællelaagsftyfferne ud- 

mærfe fig førft og fremmeſt ved deres betydelige, næften ffjæl- 

agtige Tyndhed og den derved betingede ſtore Skrobelighed, ifær 

hvad Randene angager. Forgjællelaaget er lille, af fæd- 

vanlig Halvmaaneform, men ikke, fom hos denne Families føres 

gaaende Arter, dannet af to, paa hinanden lagte Plader; den 

%) Denne beftaaer egentligen af to, tæt forenede Knogler, og Infra— 

orbitalkjeden altfan af fer Styffer, 
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forreſte Deel er fun betydeligt tykkere end den bagefte, og for— 

fynet med nogle Indhulinger paa den ydre Flade; den bagefte 

Deel vifer et meget ſtort Antal fine Straaler. Det egentlige 

Giaellelaagsſtykke er ftort, har en uregelmæsfig, triangu— 
lær Form med bugtede eller udffaarne Rande, og er væbnet 

med to ſtore Torne, af hvilfe den ene er rettet bagud, og lig- 

ger over Undergjellelaagets overſte⸗ bageſte Rand, den anden er 

rettet lige ned over Undergjællelaaget. Dette har en 

temmelig betydelig Størrelfe og en uregelmæsfigt - fiirfantet, 

bagtil ffraat afffaaren Form. Mellemgjallelaaget er en- 

deel mindre end Undergjællelaaget, af triangulær Form, med 

Toppunktet rettet fremad. Pandebenet danner paa Midten 

en Hule eller Fordybning, hvilfen paa Siderne indefluttes af 
to meget lave og bredt afrundede (ikke ſtarpe) Kamme; disſe 

divergere fortil, hvorimod de bagtil ſtode ſammen under en me— 

get ſpids Vinkel (omtrent af 30 Grader), og frembringe en 

Crista occipitalis; de to Sidekjole paa Hovedets Overflade ere 

meget fmaa. Overſkulderbladet af fædvanlig Form; 

Længden af dets overſte Green forholder fig til den nederfte 

omtrent fom fire til tre. Skulderbladet af lige Længde 

med Overſkulderbladet, temmelig fladtryffet og tyndt. Den 

ravnenxbdannede Fortfættelfe er forholdsviis meget 

lille (af lige Længde med Skulderbladet eller Overſtulderbladet), 

fynd, uden nogen Udvidelfe fortil, krummet, ganffe af Form ſom 

et Ribbeen. Overarmbenet er middelmaadigt ftort, temme- 

lig bredt men tyndt og fvagt, dets to bagefte-øverfte Vinkler 

flærft uddragne. Albuebenet meget ftærft forlænget fortil 

(betydeligere end høs nogen af de foregaaende Torffearter) ; 

ogſaa ſpringer dets bagefte Vinkel temmelig ftærft frem. Bæk 

kenbenene ere forholdsviis af ſterk Bygning og noget ejen- 

dommelig Form, idet de to Grene fløde ſammen under en næ- 

ſten ret (lidt ſtump) Vinkel; den yderſte-bageſte Green er tyk, 

treſidet prismatiſt, fortil lige afſtaaren; den bagefte-inderfte 
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Green mere tynd, fladtryffet og mod Enden tilſpidſet. An— 

tallet af Hvirvlerne er 50, hvoraf 24 tilhøre Bughulen, 

26 Halen. De fer førfte Bughvirvler mangle Tværfortfættelfer 

(de to førfte vife dog et lille Rudiment, ſom ſavnes hos de fire 

følgende); Tværfortfættelferne have allerede naaet deres ſtorſte 

Udvikling paa ellevte, tolvte og trettende Hvirvel, hvorpaa de 

atter aftage i Størrelfe, og efterhaanden blive meget ſmaa; af 

Form ere de meget brede i deres hele Længde, ovenpaa ſtarkt 

fonvere, paa Underfladen ſkeeſormigt udhulede, i Enden bredt 

afrundede, Ribbenene ere enfelte, og ophore allerede med den 

niende Hvirvel; de fire forſte ere forte og forholdsviis tykke; de 

øvrige længere og tyndere. De førfte Halehvirvlers nedadret- 

tede Fortfættelfer danne iffe egentlige Ringe, men fun en trian— 

gulær Kanal, hvilfen allerede hos forſte Halehvirvel er meget lille. 

De otte ſidſte Halehvirvler tjene til Støtte for Halefinnen. 

Størrelfe. Kulmulen naaer almindeligt paa de franffe og engelffe 

Kyſter en Størrelfe af tre til fire Fod, eller maaffee endog 

noget mere. Efter vore Fifferes Angivelſe er dens fædvanlige 

Længde ved de fydffe Kyfter tredive til fer og tredive Tommer. 

sender Denne Fiſt fynes iffe at have en faa vid Udbredelfe mød 

Mord fom de flefte andre, her omhandlede, Torffearter. Den 

træffes paa den norffe Kyft indtil Søndmør”) (omtrent 62419 

n. Br.); dog fan jeg næppe antage, at den der er hyppig; da jeg 

iffe erindrer, under et langvarigt Ophold paa Norges Veftfyft, 

nogenſinde at have feet den. Ved Island vides den ikke at 

forekomme; idetmindſte fan den viſtnok ikke falde fammen med 

den Fifi, fom af Faber (Islands Fife S. 90—93) er be- 

ffreven under Navnene Gadus Merluccius og Lyſi. Om dens 

Forekommen ved Grønlands Kyſter haves ingen Efterretning 

filen Fabricius) Tid, Derimod ev den hyppig i det, 

*) Stroms Sondmors Beſtr. I, 295. 

xx) Otto Fabricius har, ſom bekjendt, blot optaget den gjæt- 

ningsviis efter Grønfændernes Angivelſer. : 
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England”) og Franfrig omgivende, Hav, og ffal, efter Cuvier, 

være ligeſaa hyppig + Middelhavet fom 1 Atlanterhavet. 

Skjondt det iffe er mig befjendt, at den nogenſinde træffes 

i Kattegattet i Stimer, er det dog iffe meget fjælbent, at fee den 

enkeltviis i det nordligfte Kattegat. Saaledes fane jeg den 17de 

Juli 1836 i Frederikshavn et Individ af omtrent 30 Tom— 

mers Længde, fom var fanget i Flyndergarn, og et Par Dage 

fenere et andet af 44 Tommers Længde paa Hirtsholmen, lige— 
ledes fanget i Flyndergarn. Langt fjældnere forekommer den i det 

fydlige Kattegat; jeg har fun Erfaring om, at den er fanget 

ct Par Gange ved Gilleleje om Efteraaret (September) 1 Silde— 

Garn og cen Gang i Ørefundet ved Hven. Den fan næppe 

antages at lege i Kattegattet, da det ovenomtalte Individ af 

14 Tommers Længde var det mindſte, Fifferne erindrede at 
have fanget. — Paa Iddlands Beftfyft har jeg feet den blive 

fanget ved Agger i Begyndelfen af Efteraaret; man fagde mig, 

at den ikke var hyppig. Aagaard har (paa det oveneiterede 

Sted) folgende Efterretning om den: „den kommer undertiden, 

men iffe hvert Aar, her til Kyften + ſtor Mængde, og træffer 

derpaa ganffe bort igjen. Den fanges ifær fra St. Olufs 

Dag til Bartholomei Dag paa et Steen-Rif, fom ligger imel- 

fem Hanſtholmen og Klitmoller, 2 Mile fra Land, paa 20 

gavne Vand. Nordveſt Bind + Foraaret bringer denne Fiſt 

hertil.” — Saavidt Aagaard. Endnu bør bemarkes, at Alt, 

hvad Faber, i hans Beffrivelfe af de islandſte Fiffe, anfører 

om denne Fiſt's Forekommen, Fangſt og Anvendelfe paa den 

veftlige jydſte Kyft, fynes af grunde fig paa en Forverling af 

Gadus Æglefinus med Kulmulen. 

Om dens Levemaade veed jeg intet Andet her af bemarke, Levemaade. 

end at den ofteſt gaaer i Stimer, og ſynes uftadig og om— 

ſtrejfende. 

) Iſar dog ved det ſydlige England og Irland, meget fjældnere paa 

ben ſtotſke Kyft, 
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Kulmulen er en meget graadig Fiſt, ſom nærer fig af 

mindre Fiffe, hvis Stimer den forfølger. Saadanne ere Ma— 

Erelerne og flere Sifdearfer (paa den engelffe Kyſt 1fjær den 

ſaakaldte Pilchard). Couch fortæller (hos Jarrell II, 178), 

at han har feet ſytten Vildard'er tagne ud af Maven paa en 

Kulmule af almindelig Størrelfe. 

Sorplantelſe. Legetiden angives af Couch at indtræffe fra Januar til 

Unvendelfe. 

Siender. 

April. J denne Tid ffal Fiffen tabe den Graadighed, ſom ellers 

er faa farafteriftiff for den, og opholde fig nær Bunden. 

Den almindelige Antagelfe om Kulmulen, at den afgiver 

en flet Føde, da dens Kjod er groft og blødt, ligeſom flimet, 

fan jeg efter egen Erfaring befræfte. Dog fan bemærkes, at 

man paa Iydlands Vefifyft anfeer den for en fæffer Fifi, og 

foretræffer den for Kabliauen. Ogſaa de føndmørffe Bønder 

fætte, efter Strøm, Priis paa den. Hvor den fanges 1 

Mængde, fan den men Fordeel virkes til Torfiſt. 

Hos alle ftørre Individer af Kulmulen har jeg fladigt 

truffet flere Exemplarer af Chondracanthus Merluccii + Mund— 

hulen=). Om Indvoldsorme hos den beſidder jeg ingen egne 

Erfaringer. Rudolphi har i dens Tarmefanal fundet Echino- 

rhynchus Acus, Scolex polymorphus og Bothriocephalus cras- 

siceps, og i dens Peritonxum en ubeftemt Nematoid. 

=) See Naturbiftorift Tidsſtrift I, 278 flgd. 
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Langejlægten (Lota Cuv.%). 

To Rygfinner, cen Gadborfinne, Traad under Hagen. 

A9dde Art. Den almindelige Lange (Lota Molva Cuv.). 

Overfjæben længer end Underfjæben. Ryg og Artsmarke 

Sider graabrune, Bugen hvid. Ryg, Gadbor-= og "” 

Halefinner med en bred, mork Kant, fom atter ind- 

fattes af en fmal, hvid Rand. Hagetraadens 

Længde fdetmindfte lig medØjetsLængdegjennem- 

ſnit. Hovedets Længde indeholdes fire til fem 

Gange i Totallængden. Underfjæben længer end 

Hovedets halve Længde. Anden Rygfinne fortere 

end den halve Totallængde, men længere end 

Gadborfinnen. 

Rygf. 14405; Bryſtf. 19; Bugf. 5; Gadborf. 61 ; Halef.46 5). 

Schonevelde, Side 18 n. å: Asellus longus, eine Lenge. Synconene 

Pontoppidans Atlas I, 648: Gadus Molva. 

*) Nilsſon og Reinhardt benævne denne Slægt Molva, men Cuvier 

har tidligere tillagt den Navnet Lota, hvilfet derfor billigt foretrækkes. 
**) Exempler pan Afverlingen i Straaletallet give følgende Tallinger: 

Totall. 6417; Rygf. 13465; Bryftf. 20; Bugf. 6; Gadbf. 61; Halef. 46. 
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Muͤllers Prodr. n. 343: Gadus Molva. 

Olavius, Skagens Beffr. Side 165: G. Moiva. 

Blod), die Fiſche Deutſchlands, tab. 69. 

Foruden den, hos os ligeſom i hele Norden, brugelige Be— 

nævnelfe for nærværende Fifi, Lange, har jeg ved Gilleleje 

hort Fifferne tillægge den Navnet Blang. 

Den meget langſtrakte, fortil trinde, bagtil ſammentryk— 

fede Form i Forening med det flade og ſmalle Hoved udmærfer 

ijær denne Art. 

Foruden hvad der allerede ovenfor er angivet om Farven, 

maa endnu tilføjes, at Bryftfinnerne ere graalige, mod Spid— 

fen gule, Bugfinnerne ſtidenthvide med rødligt Sfjær, Ryg: 

finnernes Rod hvidagtig, Gadborfinnens Rand allerbageft kjod— 

farvet; Pupillen blaa, omgivet af en færdeles ſmal, guldfarvet 

Ring; Hornhuden vifer en Blanding af Blaat og en meget 

mork Broncefarve. Unge Invivider ere i Regelen meget ly— 

ſere end gamle, ſnart graaagtige, ſnart guulagtige (iſabelfarvede). 

Udmaalinger: 

Totallængde: A 644”; B 2243 C 1837; D 2517; E 123 

Højde ved forſte Rygfinnes Begyndelſe: A 83“; B 23"; € 2”; 
D 34/5 E — TS 

Hoide over Mallen: Å 32 

SØDE foot Dale, Ros APS BAI TVS EGE SEES 

Tykkelſe (ved forſte Rygf. Begynd.): A5475 B1575 1575 512"; 

Omkredſen ſamme Sted: A 247; B 7175 055“3 

Hovedets ftørfte Tykkelſe (over Gjællelaagsftyffet): A 67; B 2”; 

CARS TØ! 0s 

Tykkelſen foran Halef. Rod pan Sid.: 415775 B41773 GÆS ER 24: 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ——— bageſte Rand: A 15”; 

BESS TYV SETS 25" 

Afſt. fra S til Nakken: A —* BAA”; — G 

det opſpil. Gabs Højde indv. A7473 B23“; C25; D233 E 141”; 

Her maa mærkes, at det ufædvanligt ringe Antal Straaler i anden Ryg— 

finne hos ſidſte Individ fyntes foranlediget ved en tilfældig Beſtadigelſe. 
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det opſpilede Gabs Vrede indv.: Ab“; B13”; C41503 541437" 

Snudeſp. Fremragn. foran Underk.: A7'75 B 4975 C13""5 EWS 

Mellemfjæbebenenes Længde: A 3475 B 13“3 C 175 58; 

Overfjæbebenenes Længde: A 6”; B 13”; G 18”; E 123”; 

Afſtand fra Underfjæbeng Spidſe til dens Ledforbindelſe: A 84”; 

B 3123 Cc 2613 D 9809 E 184"; 

Hagetraadens Længde: A 275 B 175 011“3 D 13”; 58” 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 3475 B 175 

EB ERP 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 2“;3; B 43 GES 

Afſt. mellem forreſte og bageſte Neſebor: A 375 B 1475 C1“3 

D 14/75 E 4/7; 
ftørfte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: 4375 B 475 C1"5 D 13"; 

indbyrdes Afſtand mellem det forreſte Par Naſeborer: A 252“3 
B ——— —— D — E AT 

indbyrdes Afſtand duet Det bageſte Yar Naſeborer: A 23"; 

B 101 C gs D dg E bie 

Afſtand fra bageſte Naſebor til Øjets forreſte Rand: A 1”; 

B 33“3 OR" D 375 E 137; 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand: A 5”; B 19”; 

C 15475 E 104”; 
Øjets Længbdegjennemfnit: A2“3 B11/75 C9475 D 113" E73""5 

Ojets Hojdegjennemſnit: A20; B8375 C74“3 D8”3 E53""5 

Pandens Brede mell. Øjnene: A373B 11/75 CSS D 173 E5"5 

Afſtanden fra Øjets nederſte Rand til Hovedets Underflade: A 285 

B40445 48/0. ANS 

Afſtanden fra Øjets bageſte Rand til Forgjællefaagets bageſte Rand ; 

AARS BASA ds BANDS SS 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: A 19”; 
B 61/3 C 0 mes E —— 

f. Rygfi. Lengdeſtre: A 73“3 B 3037; C 263"; D 2375 E 17"; 

den oprejſte førfte Rygfinnes ftørfte Højde: A 3375 B14“3 C11"; 

D 1175. E 8; 
Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne: A375 B24“3 C14; 
DI 1//4 + SE ds 3 

anden Regſ. — A 295 B1017; C837; D12737E 6727; 

den oprejfte anden Rygfinnes ftørfte Hojde: A 3475 B13 0113“3 

D 197; E 79; 
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anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rud: A 175 B 2/7; 
C ike D — E ou 

Bryſtfinnernes — AS BIN: CRIFND PINDE 5/11 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 217; B83 C 63%; EA; 

Bugf. Afft. fra Snudeſpidſen: A 15475 B4475 C3375 E 32"; 

Bugfinnernes Længde: A 575 B 21'"s 0223 D2 E 1617; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 103773 B 475 C 33 E 2; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand: A 3217; 

BOSS DD 11379 925 

Gadborets Længdegjennemfnit: A 10/75 B 4/75 C 4/75 E 117; 

Afſtanden fra Gadborets bagefte Rand til Gadborfinnen: A 17; 
B 26 C PALLE: E Sd ALE 

Gadborfin. Lengdeſtr. A 227; B 8475 C 7175 D 1073 E 52; 

den oprejſte Gadborfinnes ftørfte Højde: A 2375 B 9775 C 8; 

DSE Fo 

Gadborf. Afſt. fra Halef. Rod: 4173 B5773 CÆYS DISSE 217; 

Halefinnens Længde fra Roden til Spidſen paa Siderne; A 84”; 
B 3/3 C 22/1; E 204; 

Halef. Længde t Midten: A4275-B11/5 01317; D1175 9/7; 

den udſpendte Halefinnes Brede: A 875 B 237; C2"5 E 1”, 

Hovedet, hvis Længde altid fynes at indeholdes mere 

end fire Gange, men mindre end fem Gange, i Totallengden*), 

er, ligeſom det øvrige Legeme, af en langſtrakt og ſmal Form. 

Panden flad og ganffe vandret, ikke ſonderligt afrundet mod 

Siderne; ogſaa underneden er Hovedet fladt, indtil Underfjæben 

begynder at flige ffraat opad, omtrent i Linie med Øjets forrefte 

Rand. Hovedets Sideflader divergere lidt i Retningen ovenfra 

nedefter, hvorimod de i Retningen bagfra fortil konvergere ganffe 

livet. Snuden er temmelig bred, fladt-konvex, lidt tilſpidſet, 

i Enden ſtumpt afrundet, fremragende over Overfjæben, ſom 

- igjen er lidt længer end Underfjæben, ligeſom ogſaa noget 

bredere. Overlæben tynd og hudagtig, Underlæben mere 

*) De ovenſtaagende Udmaalinger vife en Fluktueren mellem omtrent 

åd og 43. 
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tyk og kjodagtig. Hagetraaden af betydelig Længde (fig 

med Øjets Længdediameter eller ſtorre), men tynd, tilfpidfet, 

borſteagtig. Derſom Sliimaabninger findes langs Underfjæbens 

Grene, faa ere de i alt Fald hverfen faa tydelige eller faa 

regelmæsfigt anbragte fom hos Torffen, Kulleren v. f.v. Gabet 

er ſtort, opſpilet af elliptiſt Form, dets Hojdediameter omtrent 

lig med Hovedets halve Længde, dog lidt kortere end Under— 

fjæbens Længde, Naar Munden lukkes, ligger Overkjabe— 

benets bagefte Rand omtrent under Midten af Øjet... Tæœn— 

derne paa Mellemfjæbebenene ere ſmaa (de forreſte dog meget 

ftørre end de bagefte), tætftillede i mange Ræffer, og danne en 

Karte. J Underfjæben findes en Rakke ſtore, lige, noget lancet⸗ 

dannede, vidtſtillede Tænder (omtrent en Snees i hver af Under— 

fjæbens Grene), foran hvilke er anbragt en Rekke meget ſmaa 

Zænder. Plougſkjærbenet har en Rakke meget ſtore Tæn- 

der (tilfammen omtrent et Dufin), hvilfe ere ſtillede Form af 

en Hefteffo; foran og mellem de ſtore Tænder bemarkes en Deel 

meget fmaa. Tungen, fom ligger temmelig langt tilbage i 

Munden, er ſpids, fladt-fonver, glat, vel adffilt fra Underfjæben 

fortil.  Saavel Tunge ſom Mundhule ere hvide. Forholdet af 

Svælgtænderne omtrent det fædvanlige; dog findes paa hver 

Side 1 Dverfjæben fire Knogler væbnede med Tænder: næmlig 

en lille, ifoleret fjerde Knogle bagved de tre, til en Oval for— 

enede. Næfeborerne ere, ſom fædvanligt, anbragte nærmere 

Øjet en) Snudefpidfen, det forrefte Par omtrent i Randen af 

Pandefladen, det bageſte lidt nede paa Hovedets Sider; de 

forreſte Næfeborer ere mindre end de bagefte, runde, og have 

Form af ſmaa Hudror, der bagtil ere ftærft forlængede i en 

Spids. De bagefte Naſeborer ſidde temmelig langt fra de 

forrefte, og ere ovale efter Legemets Lengderetning. Hududvi— 

delfe favne de ganffe, Øjnene have en oval Form med meget 

ftorre Lengde- end Højdegjennemfnit, og ere fortil lidt lavere end 

bag; de ligge med den everſte Rand 1 Pandefladen (Øjehulen 
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gjør endog et lille Indſnit i Pandebenet); deres Storrelſe er 

middelmaadig, men temmelig meget afverlende efter Alderen). 

Gjælleaabningerne naae vel paa Hovedets Underflade 

fun omtrent hen under Ojets bagefte Rand, men ere tffe deſto— 

mindre meget flore, fordi den Hud, fom forbinder Gjælle- 

ſtraalerne indbyrdes og Gjælflelaanget med Hovedet, tilfteder en 

betydelig Udvidelfe. "Gjællebuerne vife i to Henſeender 

Afoigelfe fra de forhen omtalte Torffearter ; førft deri, at An— 

tallet af de tornevæbnede Knuder i hver Næffe fun er omtrent 

en halv Snees; dernæft ved den Omſtændighed, at den yderfte Bues 

yderfte Rokke ikke danner Blade eller traadformige Forlængelfer, 

men ere ganffe af ſamme Beffaffenhed ſom de øvrige Rakker. 

Ryggen er bag Hovedet i en temmelig paafaldende 

Grad flad og bred. Forſte Rygfinne begynder temmelig 

langt tilbage), bag Midten af Bryfifinnernes Længde og fun 

lidt foran Spidſen af Bugfinnerne. Dens Længdeftræfning, 

fom omtrent indeholdes otte til ni Gange i Totallængden, er 

mere end dobbelt faa ſtor ſom dens Højde; den er afrundet, 

eller, med andre Ord, naar den er oprejſt, danner dens sverfte 

Rand en jævn Bue uden fremtrædende Vinkler. Sidſte Straale 

er den korteſte, førfte og næftfidfte omtrent lige fange; anden 

Straale er en Deel længer end førfte (omtrent 4) og atter 

tredie en Deel længer end anden; de følgende vore derimod i 

en meget ringere Grad indtil ottende og niende, fom ere de 

fængfte; de fire forſte Straaler ſaavelſom den ſidſte ſynes en— 

kelte, eller ere i alt Fald meget utydeligt kloftede. Den for— 

bindende Hud er, ligeſom ogſaa hos de øvrige Finner, tyk og 

ſejg. Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne meget ringe, 

*) Udmaalingerne vife, at deres Lengdediameter hos meget ſtore Indi— 

vider indeholdes 71 Gange i Hovedets Længde, medens den hos 

mindre Individer fun indeholdes omtrent fem Gange i ſamme. 

**) Deres Mfftand fra Underfjæbens Spidſe indeholdes omtrent 34% 

Gange i Totallængden, 
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eller vel endog aldeles forfvindende, da en lille Hududvidelſe 

oftere forbinder Finnerne med hinanden. Anden Rygfinnes 
Lengdeſtrekning udgjor næften Halvdelen af Totaflængden; 1 

Højde ftemmer den omtrent med forfte Rygfinne; dens Form 

fremſtiller en meget langſtrakt og lav, ffjæv Fiirkant; den ftørfte 

Højde falder, ffjøndt uden betydelig Forffjæl, mod Enden af 

innen; forſte Straale fun lidt fortere end anden; de følgende 

have i en meget lang Stræfning omtrent gens Længde, indtil 

endeligen den ftørfte Højde naaes fra den 50de til den 56de. 

Sidſte og forſte Straale har jeg fundet enfelte, de andre der— 

imod mere eller mindre ſtæerkt klöftede. Bryſtfinnerne ere 

iffe meget lange (deres Længde indeholdes omtrent ni til elleve 

Gange i Totallæengden, og de udfylde ikke Halvdelen af det 

Mellemrum, ſom vifer fig mellem deres Rod og Gadborets forrefte 

Rand), men derimod temmelig breve (Breden ved Roden inde 

holdes omtrent 32 Gange i Længden), udfpændte af en noget 

triangulær, i Enden ffraat afffaaren Form. Straalerne vore 

gradeviis indtil fjette og fyvende, ſom ere de længfte, ind— 

byrdes lige Tange; ſidſte Straale ikke halvt faa lang ſom forſte; 

Straalerne ere alle kloftede, dog de tre forſte og den fidfte 

temmelig utydeligt. Bugfinnerne ere anbragte et Stykke 

foran Bryftfinnerne, omtrent i Linie med Gjællelaagets bagefte 

Rand (fnart lidt foran denne, fnart lidt bagved den). Deres 

Længde er næften lig med Bryſtfinnernes*), men derimod ere 

de meget fmallere, af langſtrakt og tilſpidſet Form; alle Straa— 

lerne rage med Spidſen frem af den forbindende Hud; anden 

Straale den flængfte, dog fun ganffe Midt længer end tredre, 

hvilfen er noget længer end førfte; de folgende kortere og ftærft 

aftagende, faa at fidfte ikke har den halve Længde af førfte. 

Straalerne ere fløftede undtagen ſidſte. Gadborets forreſte 

Rand ligger almindeligen lidt foran Enden af Totallængdens 

) Hos meget ſtore Individer findes de dog endeel Fortere,” 
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forſte Halvdeel; mellem Gadboret og Gadborfinnen vifer fig et 

tydeligt, ffjøndt fun fort, Mellemrum. Gadborfinnen noget 

kortere end anden Rygfinne (den begynder omtrent under Ryg- 

finnens tiende Straale), og tillige lidt lavere; dens Længde 

ftræfning udgjør iffe meget mere end i af Totallængden. Højden 

vifer i hele Længden fun meget ubetydelig Afvexling. Forſte 

Straale har omtrent anden Straales halve Længde; denne 

omtrent Zaf tredies, hvilfen er ganffe lidt fortere end fjerde; 

med denne fidfte have Straalerne omtrent naaet deres flørfte 

Længde; de tre førfte Straaler har jeg fundet ukloftede, ligeſom 

ogſaa den lille fiofte, der er endnu fortere end forſte. Afſtanden 

fra Gadborfinnens Ophør til Halefinnens Nod er 1 Regelen 

noget ftørre end Afftanden fra anden Rygfinne til Halefinnens 

Rod. Halefinnen gaaer, ligefom hos alle foregagende Torffe- 

arter, meget langt op paa Siderne af Halen (dens Stræfning 

langs Siderne af Halen er i Regelen flørre end dens Længde 

i Midten), men vifer fig 1 den Henfeende afvigende, af den er 

af en oval Form, i Enden afrundet, eller med de mellemſte 

Straaler lidt mere fremragende end Sideſtraalerne. Antallet 

af dens Straaler, naar baade ſtore og ſmaa medregnes, har 

jeg fundet at beløbe fig til 46, af hvilfe omtretit de 24 mellemſte 

udmærke fig ved en betydeligere Længde. 

Sidelinien udgjør omtrent en vet Linie, eller danner 

aldeles ingen Konvexitet over Bryftfinnerne; imidlertid begynder 

den i Rygfladen, efler dog paa dennes Grændfe, og er t en 

meget lang Stræfning Ryggen nærmere end Bugen. Den 

vifer fig fom en meget fjendelig Fure, der forfvinder lidt foran 

Halefpidfen, eller foran Halefinnens Rod 1 Midten. 

Sfjællene ere meget ſmaa. Hos et Individ af om— 

trent 19 Tommers Længde har jeg talt over 30 Sfjæl paa 

en Længdeftræfning af en Tomme, og omtrent ligefaa mange 
paa en lignende Bredeftræfning. Dette gjælder om Sfjællene 

i deres taglagte eller tilheftede Stilling. Lesrevne og under; 
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føgte under Mifroffopet, har jeg fundet be ſtorſte Sjæl hos 

det ovenmeldte Individ af lidt mere end 1/7 Længde og af om— 

trent 177 Brede.  Sfjælbeflædningen fan forfølges paa Pan— 

defladen langt foran Øjnene, og ligeledes ere alle de vertikale 

Finner rigeligen forfynede med Skjal, hvilfe imidlertid ere 

faa ſmaa, og faa dybt ffjulte i den ſlimede Hud, at de ikke let 

iagttages, før Huden er tørret, Disſe Skjal ere desuden før 

en ſtor Deel ikke taglagte, men ligge frit ven Siden af hver- 

andre. Af Form ere Sfjællene i Regelen meget langſtrakt ovale 

(Længden idetmindſte dobbelt faa flor fom Højden), dog mere 

eller mindre regelmæsfigt, fmallere t den forrefte ffjulte Ende 

end i den bagefte fremragende, De ſtorſte Sjæl findes paa 

Halen. Fra Middelpunftet udgaaende Straaler iagttages ikke, 

men blot foncentriffe Ringe, der ved Tværftriber ere deelte li— 

geſom i et uendeligt Antal Perler. Antallet af de foncentriffe 

Ringe er ikke færdeles ſtort (hos det angivne Individ har jeg 

ikke talt flere end omtrent 30); paa den forrefte Ende af hvert 

Sfjæl tælles færre end paa den bagefte bredere. 

Hos et Individ af 19” Længde udgjør Længden af Bug-IndreBygs 

hulen omtrent 77, hvoraf lidt mere end 2” ligge bag Gad: 

boret. Peritonæum er af hvid Farve. Leveren vifer det 

hos Torffefamilien almindelige Forhold; det vil fige, den bes 

ſtaaer af to Lapper, af hvilfe den venſtre er meget ſtorre end 

den højre (den naaer hen til Gadboret); af Farve er Leveren 

fmuft hvid, naar Fiffen er i god Tilſtand, rød, naar den er 

udmagret. Milten ligger langt tilbage mod Gadboret, har 

den fædvanlige rødbrune Farve, er af langſtrakt og ſmal, fortil 

tilfpidfet, bagtil mere afrundet Form; ſaavel den øverfte 

fom den nederfte Flade noget hvælvede, dog fun i en ringe Grad. 

Spiſeroret og Maven danne tilfammen en langſtrakt, ſmal 

og lige Sek, ſom nager henimod Gadboret (hos det ovenan- 

givne Individ var Længden af denne Sæf omtrent 477); den 

har tyffe Vægge, og er indvendigt lagt i Lengdefolder; omtrent 
Danmarks Siffe. II. 11 
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2“ foran Mavens bagefte Ende udgaaer Portnerdelen, ſom 

omgives af nogle og tredive Blindtarme. Tarmen danner 

ve fædvanlige Bojninger, og er, naar den udftræffes, næften 

af lige Længde med Fiffens Totalleengde; den har fun ringe 

Vidde og tynde Vægge. Generationsorganerne viſe in— 

gen markelig Afvigelſe fra Familiens fædvanlige Form; hvil 

fet ogfaa gjælder om Nyrerne. Urinblæren er ftor, deelt 

i to Horn. Svømmeblæren omtrent af lige Længde med 

Bughulen, førtil forlænget i to forte, føniffe Horn; den be- 

faner af en tyk og faſt Subftans, og viſer iovrigt det fæd- 

vanlige Forhold. 

Mellemfjæbebenene ere førte, og udgjøre fun 2 af 

Dverfjæbebenenes Længde, eller endnu mindre; den aareblad— 

dannede Udvidelfe er flor, af langſtrakt, bagtil jævnt afrundet 

Form, dybt adffilt (i omtrent 2 af dens Længde) fra Mellem— 

fjæbebenets Hoveddeel; Apofyſen, ſom fra Mellemkjabebenet ſti— 

ger op mod Panden, er vel fort, men udgjor dog omtrent i af 

Mellemfjæbebenets Længde. Overfjæbebenene ere af lang— 
ftraft, fynd, lidt krummet Form, i Enden bagtil meget ftærft 

udvidede; Udvidelſen ev faa bred og fort, at hele Overfjæbe- 

benet faaer nogen Lighed med en ret Vinkel. Næfebenene 

ere temmelig ftore, af fangftraft og fmal Form. Djebene— 

nes Kjæde beſtaaer fun af fire, meget ſmaa og ſmalle Been; 

det tredie i Næffen, eller det næftbagefte, overgager de ovrige 

lidt Brede, Forgjællelaaget er Tille, tydeligt dannet 

af to Plader, af hvilfe den yderſte-forreſte dog forholdsviis 

fun bedæffer en Tille Deel af den nederſte-bageſte; denne fidfte 

udmarker fig ved et temmelig dybt, halvmaaneformigt Udfuit 1 

ben bagefte Vand. Ogſaa det egentlige Gjallelaags— 

ſtykke er lille, af uregelmæsfigt fiirkantet Form, den nederſte 

Binfel, ligeſom ogſaa den bagefte, hver uddragne i en Pig, dog 

ſaaledes, at Gjællelaagsftyffets Rand" mellem disſe to Pigger 

fun i en færdeles ringe Grad er indbøjet, Undergjælfe- 
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laaget maa forholdsvis kaldes ſtort; det er meget tyndt, 

næften ffjælagtigt, noget konvext eller bøjet, fortil ſtraat af— 

ffaaret, bagtil ſpidſt (man fan endog fige, at det er væbnet med 

en, ffjøndt noget fvag, Pig bagtil). Mellemgjællelaaget 

temmelig lille men af ſterk Bygning, paa den indre Side for: 

ſynet med en ftærft fremtrædende, ffarprandet Beenknude. For— 

men uregelmæsfigt oval, fortil tilfpidfet (næften væbnet med 

en Pig), bagtil afrundet, den nederſte Linie lige, den vverfte 

ftærft udbøiet, ifær bagtil, Pandebenets Sidekjole ligge 

endnu fladere ned udefter end hos alle foregagende Torffearter, 

eller kunne maaffee retteligen figes aldeles at forfvinde. Dette 

gjælder ogſaa om Pandebenets Middelkjol og Interparietalbe— 

nets Kjol, hvilken kun antydes paa Hovedets Overflade ved 

en næften umærfelig Konvexitet (ingen Kam) langs Middel: 

linien, Derimod danner Interparietalbenet den fædvanlige 

gremragning bagtil. De fire yderſte Gjælleftraaler ere 

ſabeldannede; de tre inderfte derimod ere mere lige og fladtryfte 

end hos de føregaaende Torffearter, og beholde deres Brede 

lige til Enden. Forholdet af Svælgbenene ſom hos Kulmu— 

len. — Overſkulderbladet udmærfer fig ved Kortheden af 

Den nederſte Green, ſom fan ſiges næften at blive rudimentær. 

Skulderbladet temmelig ſtort og ftærft, af fladtryffet 

Form (eller dog fun meget utydeligt trefidet). Den rav— 

nenæbdannede Fortfættelfe er tynd ſom et Ribbeen og næften 

af ſamme Form, dog udmærfet derved, at den forreſte Deel er 

Sførmigt bøjet. Overarmbenet af ftærf Bygning, om— 

trent fom hos Kulleren. Bakkenbenet beſtaaer, foruden af 

en temmelig ſtor, fiirkantet Roddeel og to fra denne under 

en vet Vinkel udgaaende, i Enden afſtumpede Ørene, endnu af 

en meget lille, tilfpidfet Green eller Torn, ſom udſendes bageft 

fra den inderfte Side, Hvirvlernes Antal er 65, hvoraf 26 

tilhøre Bughulen, 39 Halen, Paa femte Hvirvel begynde 

Tværfortfættelferne at vife fig, og naae deres ſtorſte Ud— 
11* 
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vifling paa femtende eller ſextende. Ribbenene fremtræde 

paa tredie Hvirvel, findes paa alle følgende Bughvirvler, og 

ere i hele Stræfningen dobbelte; Biribbenene ere alle tynde 

og fvage men fange; de egentlige Nibbeen forte, men de 

fire eller fem førfte temmelig tyffe og plumpe. Hos Langen 

vifer fig endvidere det ufædvanlige Forhold, at ogſaa Hales 

hvirvlerne tildeels (idetmindſte de fem celler fer førfte) ere for— 

ſynede med Ribbeen, ffjøndt meget tynde og fvage. De Ringe, 

fom dannes af de førfte Halehvirvlers nedſtigende Tværfortfæt- 

telfer, ere fmaa, af næften triangulær Form, forneden tilſpid— 

fede, temmelig ſterkt ſammentrykkede i Retningen forfra bagtil. 

De femten eller ferten ſidſte Halehvirvler tjene til Støtte før 

Halefinnen. 

Afarter. Afarter af Langen fjender "jeg ikke; thi Va-Langen, 

ſom Strøm falder en Varietet (Sondmors Beffr. I, 321 

Anm.), er blot Ungen, og de paa den norffe Kyft med Navnet 

Skrobbelanger og Fleflanger betegnede Individer fore- 

komme mig iffe at være andet end ſyge Fiffe, ſom efter Leg— 

ningen ikke kunne komme til Kræfter igjen, og ſom fvare til 

de ovenfor (Side 26 Anm.) omtalte Slaap og Skraap 

blandt Torffene, Jeg har feet en Lange med tre Rygfinner, 

det vil fige, hos hvilken anden Rygfinnes forrefte Deel (de ni 

førfte Straaler) ved et temmelig vidt Mellemrum var adffilt 

fra den øvrige Finne; hvilfet imidlertid, for faa vidt dette 

Forhold iffe hidrorte fra en tilfældig Beffadigelfe, bliver at 

betragte fom en Monſtroſitet. 

Storrelſe. Almindeligt feer man Langer af tre til fire, fjældnere af 

fem til fer Fods Længde; de ffulle endog kunne naae fyv Fod; 

dog har jeg ikke ſelv truffet nogen af denne Storrelſe.  Fiffere 

i det fydlige Norge have fortalt mig, at de have fanget Langer 

af indtil 60 Punds Vægt. Den mindfte Lange, jeg har un- 

derſogt (fanget i Begyndelſen af Juli) havde Midt meer end 12 
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Tommers Længde. Maaffee tør denne anſees for en omtrent 

aarsgammel Unge (fee nedenfor under Forplantningen). 

Langen er almindelig ved hele den norffe Kyft, og naaer Sorefom- 

altfaa idetmindſte 7292 n, Br. ); den er endvidere hyppig "ved 

de engelffe og irſte Kyfter og ved Frankrigs Veftfyft; efter 

Risſo og andre Forfattere forekommer den ligeledes 1 Mid— 

delhavet >), Mod Veft fees den endnu ved alle islandffe Ky— 

fter (ffjondt mere eller mindre hyppigt), hvorimod paalidelige 

Efterretninger om dens Forekommen ved Grønland fynes at 

favnes. — Hos os fanges den faavel 1 Kattegattet ſom i Ve— 

fterhavet, hyppigſt maaffee ved Skagens Nordkyſt; den er tem— 

melig fjælden ved Sjællands Nordkyſt, og jeg Fjender ingen 

Exempler paa, af den er gaaet ind i Sundet eller Bælterne. 

Denne Art fynes ikke, ſom de foregaaende Torffearter, af gevemaade. 

leve i Stimer; idetmindſte ikke fædvanligt FF), thi den fanges 

almindeligen enkeltviis blandt andre Fiffearter, Den hører til 

de Fiffe, fom gjerne opholde fig paa meget betydelige Dybder: 

den ffal faaledes i de norſte Fjorde fanges endog paa tre til 

fire hundrede Favne Vandt). Dog gaaer den igjen til fine 

Tider ind paa Grundene nær Landet, og det er til Exempel in— 

gen ſtor Sjældenhed, at man ved Skagen fanger Ten i Vaad. 

Langen er en meget graadig Fifi; dens Naring beftaaer ——— 

fortrinligviis andre Fiffe, hos os iſer i Flynder- og Tor— 

ſtearterne. 

Norſke Fiffere angive Juni Maaned ſom Legetiden, og Sorplant— 

dette ſtemmer overeens med Angivelferne fra andre Steder tt). 

X) Hvortil Faber ftøtter den Paaſtand, at Langen ffal findes ved 

Spitsbergen (Die Fiſche Islands, Side 88), er mig ubefjenot. 

**) Det af Risfo for Rygfinnerne angivne Straaletal ſynes imidler— 

tid at gjøre Identiteten tvivlſom. 

xxx) Legetiden gjør rimeligviis en Undtagelſe. 

) Stroms Sondm. Beffriv, I, 438. 

fj) Jen ſtor Lange, fanget den 29de Maj, fandt jeg Rognſakken 
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Efter Faber affættes Rognen paa Tangarfer, efter Pennant 

lægges den paa bled, mudret Bund. Hvilfen af disſe Paa— 

ſtande der er den rigtige, efler om de begge beſidde Gyldighed 

ved Siden af hinanden, favner jeg Erfaringer til at afgjore. 

Saafnart Rognen er affat, ſtulle Hannerne -fjærne fig fra Hun- 

nerne "). 

Anvendelſe. Langen anſees for en meget maadelig Spiſe ferſt; dog 

Fiender. 

ſtulle Ungerne være langt at foretrælfe for de Borne. Tilvir— 

ket ſom Klipfiſt afgiver den en afſettelig Handelsvare. Leveren 

indeholder, fornæmmelig fra Begyndelſen af Aaret til ben i 

Maj Maaned, megen Tran. 

Sælfunde, Delfinarter og Hajer regnes blandt dens værfte 

ydre Fiender. Af Suyltedyr er den tildeels meget ſterkt plaget. 

Man feer den ikke fjældent, faa at fige, bedekket af Caligus curtus, 

ifær de ſtorre Individer. Paa Gjellerne træffes en Octobothrium. 

J Tarmefanalen har man, foruden den hos næften alle Torffe- 

arter forekommende Echinorhynchus Acus, fundet tre Diftoma- 

Urter D. fulvum, furcatum og scabrum). 

Lota Raptor Nilss. 

Jilsſon (Prodromus Ichth. Scand. pag. 46) har feet en, om 

Binteren i Kattegattet ==) fanget, Langeart, hvilfen han karakteriſerer 

ſaaledes: 

ovenpaa graabruun, nedenunder hvid; Underkjgaben betyde— 

ligt længer; den forreſte Rygfinne hojeſt; de fleſte Ffinner med 

meget ſtore, men tillige lidt ſſunkne, ſom om allerede endeel af 

Æggene vare udgydte. Derefter ſynes Legetiden tildeels at be— 

gyonde i Slummingen af Maj. 
=) Pennant, British Zoology III, 161. 

, FF) Hvor i Kattegattet, og under bvilfe Forhold, angives iffe. Forjaa- 

vidt ben virfeligen bør danne en egen Art, tilhører den naturlig 

viis, ifølge fit Findeſted, ligeſaavel den danſte ſom den fvenffe Fauna; 

og derfor omtales ben ber. 

8" 

— 
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ſort Bord, indfattet med en hvid Rand; Gadborfinnen omtrent 
med 60 Straaler. Lngden 4—5 Fod og derover.” 

"Gjællefir. 75; Rogf. 12565; Brøfif. 17; Bugf. 6; Gadborf. 62. 

" Hertil føjes endnu „at ben er tyffere end de foregaaende Langearter (Lota 

Molva og Lota abyssorum), har fførre og bredere Hoved, ſom udajer 3 

af Totallængben; at Underfjæben udgjer $ af Hovedets Længde, og af 

Mellemrummet mellem Øjnene er ligt med 3 af Hovedets Længde til 

Nakken.“ 

Af disſe Angivelſer ſees, at L. Raptor i Farver eg Straaletal 

fremmer med L. Molra; be anførte Maal funne næppe bensties til M2- 

ſtillelſe mellem dem, bhvilfet, jeg mener, vil indfees sed Sammenligning 

med mine Udmaalinger af Langen. Altſaa bliver Sen længere UnderFjæbe 

og den højere førfte Rygfinne tilbage fom SFjælnemærfer. Da ingen 

anden Zoolog end Nilsſon bar feet denne Fiſt (idetmindſte faa vidt 

mig bekjendt), og da de Fiſtere paa be danſte og norſte Syfier, ſom jeg 

har adſpurgt om en ſaadan Lange, flet iffe ſynes at kjende den: bar den 

Formodning paatrængt fig mig, at ben muligen kunde være en Mon— 

ftrofitet, et Slags Langefonge=). Det vilde være meget onſteligt, 

om Grunderen af denne nye Art vilde meddele rigeligere Oplosninger 

om ben, end be, han bar nedlagt i fin Prodromus. 

Byrkelaugen (Lota abyssorum Nilss.). 

Den Langeart, ſom paa en Deel af den norſte Veſtkyſt er bekjendt un- 

ber Navnet Byrkelange, og ſom førft omtaltes af Strom i bans 

Sondmors Beſtrivelſe (I, 275), men fenere blev udferligere og rigtigere 

bejfrevet af ham i det Trondhjemſte Selſtabs Skrifter (II, 446 figd. ==), 

kunde muligen nu og da træffes ved den nordligfte jodſte Soft ===) : 

hvorfor jeg iffe troer det overflødigt, ber at meddele dens Karakteriſtiſt. 

=) Man erindre, at Torffefongen, Sejfongen o. ſ. v. udmærke fig 

ved en længere Underkjebe. See Side 27. 

**) Derefter optaget i Millers Prodromus (n. 316), bog uden Artsnavn. 

EXE) Jeg har vel iffe ſels feet den ſodligere end ved Bergen, hvor den 

ſtundom fan træffes paa Fiſtetorvet; men dog mener jeg, at den gaaer 

endeel længermod Syd, Idetmindſte kjendte Fifferne paa Karmeen 

(i Stavanger Amt) en Langeart under Benavnelſen Birkelange. 
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Farven brunagtig, næften eens overalt, UnderFjæben lan⸗ 
ger end Overkjaben. Zagetraaden Fort (meget kortere end 

Øjets Gjennemfnit). govedets Zængde indeholdes omtrent 43 

Gange i Totallængden; Underkjgben længer end 50vedets halve 

Jængée. Anden Rygfinnes Længdeftvæfning omtrent lig mes 

den halve Totallængde, men lidt kortere end Gadborfinnen. 

Rygf. 13480; Bryſtf. 21; Bugf. 6; Gadborf. 78; Halef. 30%), 

For ſaavidt Fabers Mening (Naturgeſch. d. Fiſche Islands, Side 

88), at Byrkelangen ikke er andet end en yngre Alder af den 

almindelige Lange, endnu maatte ſynes at funne behøve nøgen yderli- 

gere Gjendrivelſe; er Hvirvlernes Antal dertil mere end tilftræffeligt: 

Byrkelangen har 78 Hvirvler, næmlig 31 Bughviryler og 47 Hale- 

hvirvler xx), Jovrigt er Beenraden meget overeensſtemmende med Lan— 

gens, dog med en Deel ſmaa Afvigelfer: ſaaledes er det halvmaanedan— 

nede Udfnit i Forgjællelaagets bageſte Rand mindre kjendeligt, Udfnittet 

af Gjællelaagets nederfte Rand derimod ftørre; den ravnenæbdannede 

Fortſattelſe forholdsviis ftørre og uden Sformig Krumning fortil, Rin- 

gene paa de førfte Halehvirvler mindre ſammentrykkede, bøjede frærft til- 

bage o. ſ. 9.5 jeg har bemarket Ribbeen-lignende Vedhæng pan be atten , 

forſte Halehvirvler. 

*) Det angivne Straaletal er efter et Individ af 3747 Længde. 

xx) Den ringere Brede af Panden mellem Øjnene hos Byrkelangen 

afgiver ogſaa, ſom allerede af Nilsſon bemærfet, et godt Sfjæl- 

nemærfe mellem disſe to Arter, 
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— — —— SN B 
X —J 

5Ode Art. Kvabben (Lota vulgaris Cuv.). 

Snuden ftumy, meget ført (fortere end Pandensrtsmarke. 

Brede mellem Øjnene, hvilfen udgjør næften i af 

Hovedets Længde); Overfjæben længer end Under: 

fjæben, Hagetraaden meget længer end Øjets ftør- 

fte Gjennemfnit, og fun lidt fortere end Snudens 

Længde. De forreſte Neſeborer med traadformigt 

forlænget Hududvidelſe. Ryg- og Gadborfinnen 

fammenvorede med Halefinnen. Farven alminde 

ligen guult og fort marmoreret. Det flade Hoved, 

hvis Længde omtrent indeholdes fem Gange i To: 

tallængden, har ligeſaaſtor eller ftørre Brede end 

Højde. ; 

Rygf. 12+70; Bryftf. 19; Bugf.s; Gadbof. 68; Halef. 40%). 

Schonevelde, Side 49, n. 1: Mustela varia vel maculosa. 

Pontoppidans Atlas I, 648: Gadus Lota. 

Ascanius, Icon. rer. nat. III, 5: la Lotte, Lake. 

Millers Prodr. n, 344: Gadus Lota. 

Aagaard, Tørnings Lehns Beffrivelfe, Side 220: Aalekvabben? 

Ascanius Icon. Fasc. III tab, 28, — Skandinaviens Fiffar tab. 42, 

*) Exempler paa den iffe ubetydelige Afvigelfe i Finnernes Straale— 

tal give de følgende Tallinger: 

Totall, 1817; Rgf. 11+71; Brſtf. 17; Bugf. 6; Gobrf. 66; Halef. 40, 

HØST DER — 13469 —19 — 6 — 69 41. 

— 43333 —— —83—9; 6 Her 4 | FEDT, 1) IR 

NS HADES OS FR GS RES AS AD), 

Synonymi. 

Afbildnin— 
ger. 
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At Schoneveldes Mustela varia vel maculosa ev identiſt med 

nærværende Art, Fan, efter be angivne Trivialnavne o. ſ. v., anſees for 

aldeles afgjort, uagtet han ingen Beffrivelfe af denne Fiſt meddeler. 

Ligefaa linen Grund til Tvivl frembyde Pontoppidan og Miller, 
Derimod funde den af Aagaard angivne Lofalitet, ſaavelſom den > 
mindelighed i Fiffens Forekommen, hans Ord ſynes at antyde (fee ne— 

denfor Side 181): fede til den Formodning, at han iffe rigtigt har 

beftemt den Fiſt, han har haft for Oje; hvilfet jeg imidlertid nodes til 

for Øjebliffet at lade uafgjort. 

Bengenel. Koabbe og Aalefvabbe ere de almindelige Benævne 

fer for denne Fifi hos ost). Ascanius angiver endvidere 

(l. c.) „franſk Gjedde» ſom danſt Navn for den; hvilfet 

jeg iffe erindrer, nogenfinde at have hørt anvende. J Sfan- 

derborg⸗Egnen hedder den Knude. J Norge faldes den, lige— 

fom i Sverrig, Lake. 

Beſerivelſe. Det fladtrykte, brede Hoved, den korte, ſtumpe Snude og 

Den temmelig ſterkt fremtrædende Bug: ſynes mig at være det 

meſt Betegnende i denne Fiſts Ydre; ligeſom den overhovedet 

adſtiller ſig fra Langen ved en kortere og noget plumpere Form. 

Farven er almindeligt en Marmorering af Guult og 

Sort; dog faaledes, at Bugen og Bugfinnerne gjerne ere hvid; 

agtige uden forte Plætter, Bryftfinnerne paa den indre Side 

blaaagtige, og af paa de lodrette Finner de forte Farver ere 

trængte mere ud mod Randen, de lyſe derimod indtage Roden. 

Jeg har dog ogfaa feet Individer, der vare iſabelfarvede, ganffe 

uden Marmorering, og andre, der vare næften fulforte, ligele- 

deg uden Platter; andre Forfattere omtale endnu flere Farvefor— 

andringer. Pupillen er fortblaa med en fmal, guldfarvet Ring ; 

Hornhuden guulagtig, overffygget med Sort. 

Flere fuldftændige Tællinger er jeg iffe for Tiden i Befiddelfe af. 

Kun finder jeg blandt mine Optegnelfer, at jeg har underſogt In— 

divider, ſom i forſte Rygfinne iffe havde mere end ni og ti Straaler. 

*) J Dontoppidans Atlas angives Kvabbe ſom almindelig danſt 

Benævnelfe, Aalekvabbe ſom pet jydffe Navn. Dog tvivler jeg 

meget paa Rigtigheden af denne Adſtillelſe. 



171 

udmaalinger: 

Totallængde: A 133“; B 1817; 7”; 

ſtorſte Højde (omtrent ved førfte Rygfinnes Begyndelſe): A217; B 

BEDS HE HG 

Højde over Maffen: A 137; B 157; C 10/4; 

Højden foran Halefinnens Rob: — 

ſtorſte Tykk. (omtrent ved forſte Rygfin. Begynbelfe): — C93%% 

Omfredfen ſamme Sted: A 627; C 23"; 
Hovedets ftørfte Brede (foran BryfR.) : ” HE SB 01/4 

Tykkelſ. foran Halefinnens Rod paa Siderne: A3“; — —— 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjallelaagets — Rand: — 

B360173 

Afſtand fra Snubefpidfen ye 668 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 11"; B ——— 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A — * B 144, — 

Snudeſpidſens Fremragning foran Underkjeben: A rer ae 

Mellemfjæbebenenes Længde: A 81”"; 

Overfjæbebenenes Længde: A 114"; 

Afſt. fra Under. Spidſe til dens Ledforbindelfe: A 16775; C 817; 

SAGE RDNS EH ADE SAR 8 BUS HEE SITE 

Ufftand fra Snudeſp. til forrefte NMæfebor: A 5/7; B 6477; (21775 

Længden af førfte Neſebors Hududvidelſe: A 2775 B233 (1/75 

Afſtand mellem forrefte og bageſte Neſebor: A13“; B233; 1/75 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: A 14775 B 14775 € 477; 

indbyrdes Afſt. mellem det forr. Var Neſeb.: AbS“; B8“3 C 341775 

indbyrdes Afftand mellem bet bagefte Par Næfeborer: A 9”; 

BAD AG: DS 

Afſtanden fra bageſte Naſebor til Øjets forrefte Rand: A 1277; 
B Bis C 3 — 

Afſtand BRA til Djets forrette Rand"); A 10773705”; 

*) Det maa vel erindres, at bette Maal, ſom er taget i en ſtraa 

Retning, netop paa Grund deraf, ifær ba Snuden er meget bred, iffe 

udtryffer ben virfelige Længde af Snuden, men angiver ben endeel 

for højt, Saaledes beløber hos Individet A Snudens virkelige 

Længde, eller Længden fra Snudeſpidſen til Midten af en Tvar— 

linie fra bet ene Ojes forreſte Rand til det andet Djes forreſte 
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Ojehulens Længdegjennemfnit: A 44/75; B 55 C 24; 

Ojehulens Hojdegjennemſnit: A 4753 B 475 C 21"; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 10/7; B 133 C 5”; 

Afſt. fra Ojets nederfte Rand til Hovedets Underflade: AS“; C3“3 

Afſtanden fra Øjets bageſte Rand til Forgjællelaagets bageſte Rand: 
Å 9925 € 58 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes Seanetee Ås 

BIGUSEG: 26757 

forſte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 157; B 183 0 7177; 

den oprejſte forſte Rygfinnes Hojde; A 83 B 11/7; C43 

Afſtanden mellem forſte og anden Rygfinne: A 0; B3“3 033 

anden Rygfinnes Længdeftræfning: A 67; B 83”; 0 345” ; 

ben oprejſte anden Rygfinnes ftørfte Højde: URE SIE ra BANE ES SEE 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod: 0, 

Bryftfinnernes Længde: A-22/75. B 25/75 CC 11775 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 677; B 3177; 

Bugfinnernes Afſt. fra Underfjæbens Spidfe: A 28"; B 40"; 0153 

Bugſinnernes Længde: AA: 193775 BB ROSEN SIG OST 

Bugfinnerneg Brede ved Roden: A 24/75 C 13"; 

SUL en fra Snudefpidfen til Gadborets forrefte Rand: 4 63"; 
754; C 21 1, : 

— Læengdegjennemſnit: 23013 

Gadborets Afſtand fra Gadborfinnen: A 1“; C 3"; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 54“; B 730; Cc 934. 

den oprejſte Gadborfinnes ftørfte Højde: A Ty, Bo CE 22 SE 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 0 

Halef. Lgde. fra Roden paa Siderne til Sp.: A 27 B 367; C14; 

Halefinnens Længde i Midten: A 12“; B 15; 0633 

den udfpændte Halefinnes Brede; A — 2 8 

Rand, fun 8““. Naar nedenfor Snudens forholdsviſe Længde til 

andre Maal omtales, ba er det den virfelige Længde, fom haves 

for Øje, iffe Afftanden fra Midten af Snudens forrefte Rand til 

Øjets forrefte Rand. 

*) Bugfinnernes ringe Længde hos dette Individ ſynes at maatte be— 

tragte3 fom en Undtagelſe. Idetmindſte har jeg hos alle andre 

Individer fundet bem forholdsvis længere; hos et Individ paa 

omtrent 147 endog 2” fange. 

Er 

noted 
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Hovedet er fladtryffet, bredt (dets Brede flørre end dets 

Højde), med meget bred, horizontal Pande; ført, bred, ſtumpt— 

afrundet Snude; Sideflader, ſom divergere fvagt i Retningen 

nedad, og derimod konvergere lidt i Retningen fremad; og en— 

deligen ſtraat opſtigende Underflade. Dets Længde indeholdes 

omtrent fem Gange i Totallængden, og det maa, ſammenlignet 

med Kroppens Masſe, figes at være temmelig lidet. Snu— 

den er kortere end Pandens Brede mellem Øjnene og kortere 

end Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjællelaagets ba- 

gefte Mand, ſamt næpve halvt faa fang ſom Afftanden fra 

Øjets bagefte Rand til Gjcllelaagets bagefte Rand. Jeg har 

altid fundet Overfjæben fjendeligt længer end Un— 

derfjæben”). Gabet er af Middelftørrelfe; naar det op— 

ſpiles, vifer dets Højde fig lidt ringere end Hovedets halve 

Længde; Dverfjæben lægger fig ikke blot fortil, men ogſaa paa 

Siderne, ud over Underfjæben. Naar Munden er Tuffet, rakker 

Enden af Overfjæbebenet hen under Midten af Øjet. Tæn- 

derne ere meget ſmaa og fine, men i langt ftørre Antal end 

hos nogen af de føregaaende Torffearter, hvorfor de iffe blot 

danne et meget bredere Baand paa Mellemfjæbebeen, Under: 

kjebebeen og Plougffjærbeen, men tillige en langt fuldkomnere 

Raſp, da de ere ſtillede meget tæt; de kunne lægges ned i 

Munden, eller ere bevægelige. Antallet afTandræfferne er ikke 

fet af beſtemme; dog ffulde jeg mene, at Tænderne idetmindſte 

udgjøre fyv Ræffer, forfaavidt nogen Orden i Stillingen fan for— 

følges. Tandbaandet paa Plougffjærbenet fremſtiller ikke en 

Binfel men en Hefteffo eller en Halvmaane. Svælgbenenes 

Tandforhold er det ſedvanlige. Tungen, fom med Spidſen 

ligger op til Plougffjærbenets Tandbaand, er bred, flad, fortil 

*) Hvorfor jeg mener, at der er al Grund til at forkaſte Nilsſons Ud- 

tryf i Diagnoſen „maxillis subæqvalibus,” og endnu mere Bloch's 

„maxillis æqvalibus.” 
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afrundet, eller fun i en meget ringe Grad tilfpidfet, vel ad⸗ 

filt fra Underkjeben; dens Farve hvid med nogle fortagtige 

Marmoreringer; den ovrige Mundhule hvid. Hagetraaden 

tynd, tilſpidſet, borſtedannet). De forreſte Neſeborer 

ligge omtrent midt imellem Snudefpidfen og Øjnene, eller bøg 

fun lidt nærmere de fidfte, ere af middelmaadig Størrelfe, rund 

Form, bagtil forfynede med en traadformig eller rettere baand— 

formig* Hudforlængelfe, hvilfen, naar den lægges ned, om: 

trent naaer Midten af bagefte Neſebor. Dette, fom om— 

trent ligger midt imellem forrefte Neſebor og Øjets forrefte 

Rand, og mere udad end forrefte Naſebor, er meget ſtort, af 

vval Form, uden Hududvidelſe. Begge Naſeborerne viſe fig 

iovrigt ligeſom anbragte i en Fordybning eller Grube paa 

Snuden. Øjet, fom har den overſte Rand i Pandefladen, er 

temmelig kredsrundt, men lidet, da dets ſtorſte Gjennemfnit, 

efter Individets forffjællige Storrelſe, indeholdes fyv til ni Gange 

i Hovedets Længde. Kinderne, eller den Deel af Hovedet, ſom 

ligger bag Øjnene indtil Gjellelaagsſtykket, have her en betydelig 

Udftræfning. Gjælleaabningerne ere bagtil omtrent i Linie 

med Midten af Øjet, forneden og fortil omtrent med Øjets 

bagefte Rand; den loſe Hud, fom omgiver Gjalleſtraalerne, 

tilſteder iovrigt en betydelig Udvidelſe af Gjælleaabningerne. 

Af Gjælleftraalerne ere de tre forſte flade og ſabeldan— 

nede, de øvrige fire trinde, tilfpidfede, fyldannede. Gjælle- 

buerne ere alle væbnede med en dobbelt Rakke tornebærende 

Knuder, men favne derimod bladdannede Forlængelfer paa yderfte 

Gjællebue, uagtet Knuderne i dennes yderſte Rakke vife en Midt 

mere langſtrakt Form end de øvrige. 

Ryggen er, indtil førfte Rygfinne, meget bred og flad, 

*) Undertiden ffulle to Hagetraade forekomme (Blod). 

xx) Den er næmlig flad, temmelig bred, og mod Enden iffe ſonderligt 

tilſpidſet. 

EG ET Nr — —— — 
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med en tydelig Længdefure. Kroppen indtil Gadborfinnen 

temmelig tyf og trind, almindeligt med noget fremftaaende Bug ; 

Halen ſtarkt fammentryffet, knivsbladdannet. — Førfte 

Rygfinne begynder temmelig langt tilbage (lidt foran En— 

den af Totallængdens forſte Trediedeel), og er fun af ringe 

Størrelfe; dens Længdeftræfning mindre end Hovedets halve 

Længde eller mindre end FF af Totallængden; dens Højde over- 

gaaer lidt dens halve Længde; Formen er noget fiirfantet med 

De øverfte Hjørner afrundede, ifær fortil. Straalernes Længde 

vifer fun ringe indbyrdes Forffjæl; hos et Individ med fjorten 

Straaler i førfte Rygfinne vare anden til tolvte de længfte, 

indbyrdes lige lange; førfte og trettende lidt kortere, indbyrdes 

omtrent lige fange; fjortende, den korteſte, havde omtrent 2 

af trettende Straales Længde. Alle Straalerne ere fløftede. 

Afſtanden mellem førfte og anden Rygfinne er ubetydelig, eflfer 

forfvinder ganffe. Anden Rygfinne, fom lober ſammen 

med Halefinnen, faa af man med Henfyn til de ſidſte Straaler 

funde være i Toivl om, til hvilfen af Finnerne de ffulle hen— 

føres, ftaaer i Længdeftræfning tilbage for den halve Tøtalfængde ; 

i Højde ſtemmer den omtrent med førfte Rygfinne. Straa— 
lerne vore i Længde fra førfte til femte; derpaa ere de følgende 

i en meget lang Stræfning omtrent af lige Længde, indtil de 

otte eller ni fibfte atter aftage; de fo ſidſte Straaler ere kor— 

fere end den forſte; ſom fædvanligt, have de bageſte Straaler 

en mere liggende Stilling, end de forreſte; Straalerne ere ty— 

deligt kloftede Enden, med Undtagelfe af forſte. Bryſt— 

finnerne, hvis Længde indeholdes 74 til henimod ni Gange i 

Totallængden, ere af en temmelig bred, oval Form, og naae 

med deres Spidſe hen under forſte Rygfinnes Begyndelſe (om— 

trent under dennes anden eller tredie Straale). Straalerne 

tiltage gradeviis indtil ſyvende eller ottende; tre eller fire - 

Straaler ere derpaa indbyrdes omtrent af lige Længde, hvorpaa 

de after aftage 1 et ſterkt Forhold, faa at den fidfte er flere 
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Gange fortere end den førfte. Straalerne ere tildels ſtarkt 

forgrenede (iſer en halv Snees Stykker 1 Midten af Finnen). 

Bugfinnerne ere anbragte et Styffe foran Bryftfinnerne 

og foran Gjallelaagets bagefte Rand, ſtaae noget, ſtjondt iffe 

betydeligt, tilbage for Bryftfinnerne i Længde (de indeholdes otte 

til elleve Gange i Totaflængden), og have en ftærft tilfpidfet 

Form, idet anden Straale overgager de øvrige betydeligt 1 

Længde, og altſaa rager langt frem (næften traadformigt) af 

ben forbindende Hud; førfte og tredie Straale ligelange, men 

førfte har en Deel af fin Spidſe fri, eller fremſtiller lige— 

ſom en Tommelfinger, om jeg ſaa maa ſige, medens tredie 

derimod næften ganffe er ſtjult i den forbindende Hud; de fol— 

gende tre Straaler aftage ſterkt 1 Længde. Gadboret lig: 

ger noget foran Enden af Totallængdens førfte Halvdeel, un— 

ver Begyndelfen af anden Rygfinne, og er af kredsrund Form ; 

tæt bag Gadboret fees den lille, undertiden fvagt fremragende, 

Generationsaabning; lidt bag denne Urinaabningen, 

og atter tæt bag denne begynder Gadborfinnen, fom er 

endeel fortere end anden Rygfinne og ligeledes noget lavere, men 

forreften omtrent af ſamme Beffaffenhed, og ligeſom denne ſam— 

menvoret med Halefinnen. Denne fidfte, der, ſom fædvan- 

ligt, gaaer langt op paa Siderne af Haleſpidſen, og ſom fun 

adffilles fra anden Rygfinne og Gadborfinnen ved et vinfelfor- 

migt Indſnit i den forbindende Hud, har, naar den udfpæn- 

des ſterkt, en rundagtig Form, men vifer fig ellers noget til 

ſpidſet eller lancetdannet. Den tykke, ſlimede Hud, ſom ind— 

hyller denne Finne, ligeſom de ovrige, gjør det vanffeligt uden 

Disſektion at tælle Straalerne med Nojagtighed. — Side— 

linien vifer fig fom en Fure, men er tildeels temmelig uty— 

delig; den begynder i Rygfladen bag Nakken, og ſtiger ffraat 

ned (dog uden nogen Bøjning eller Konvexitet) indtil en Stræf 

ning bag Gadboret, hvorpaa den antager et horisontalt Lob til 

Haleſpidſen. 
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Sfjællene>), fom iffe blot bedæffe Kroppen, men og— 

faa paa Hovedet funne forfølges næften til Snudefpidfen, ſamt 

langt ud paa alle Finner, endog Bugfinnerne: ere før en flor 

Deel ikke taglagte, men liggende ved Siden af hverandre, 

paa mange Steder (Hoved og Finner) med betydeligt Mellem— 

rum mellem de enfelte Sfjæl, hvorved Huden faner et ejen- 

dommeligt, ligeſom koparret, Udſeende. Jovrigt ere Sfjællene 

meget ſmaa (de ſtorſte hos et Individ af omtrent 14“ Længde 

næppe 4” Tange), hudagtige, af rundagtig Form, fnart mere 

eller mindre kredsrunde, ſnart med Tilnærmelfe til det Ovale. 

Straaler mangle de ganffe, hvorimod de viſe endeel, meget re- 

gelmæsfige, foncentriffe Ringe (henimod 30 paa de ſtorſte Sjæl). 

Længden af Bughulen har jeg fundet at udgjøre vm⸗ Indre ile: 

trent 1 af Totallængden (45 hos et Individ af 133” Længde) ; 

Bughulen ftræffer fig fun et lille Stykke bag Gadboret (næppe mere 

end 1 af fin egen Længde). Bughinden hvid; Leveren tem— 

melig flor (dog ingenlunde faa ſtor fom hos de flefte' af de for— 

hen beffrevne Torffearter), deelt, ligeſom fædvanligt, i to Lap- 

per, af hvilfe den venfire er ſtorſt, men dog langtfra iffe naaer 

til Gadboret; dens Farve er hvid med rødligt Stzer. Galde— 

blæren temmelig flor, af ſedvanlig Form og Forhold. Milten 

oval, ſtæœrkt fladtrykket, rodbruun, liggende lidt over og foran 

Tarmens førfte Krumning. Spiſeroret viſer indvendigt et 

Duſin Længdefolder, bhvilfe iffe fortfætte fig ind i Maven. 

Maven fæfdannet, meget videre end Spiferøret, med temmelig 

tynde Vægge, Portnerdelen udgaaende omtrent fra Midten af 

Dens nederfte Flade. Blindtarmene ere uſadvanligt ftøre, 

men derimod, ſorholdsviis til mange andre Torſtearter, juſt iffe i 

ftort Antal (jeg har fun talt 38). Tarmen gjør de to fæd- 

vanlige Bøjninger, og beſtaaer altſaa af tre parallele Styffer ; 

*) Overraſkende er bet, at Brandt og Ratzeburg nægte Skjals Til- 

ftedeværelfe hog Kvabben (Leib ſchuppenlos. Medic. Zool. IE, 53) 

Damnarks Siffe, IL 12 
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dens Længde fra Portneren til Gadboret har jeg fundet omtrent lig 

med Totallængden; dens Væge ere tynde; dens Vidde middelmaa- 

dig, dog med Undtagelſe af den allerſidſte Deel foran Gadboret, ſom 

er noget fæfformigt udvidet. Generationsorganerne have 

omtrent Familiens ſedvanlige Form, Rognſekkene tillige den 

orangerøde Farve; imidlertid fan mærfes, at de meget ſtore, 

langftraft ovale Rognſekke fun ere ſammenvoxede allerbageſt (1 

den fidfte Fjerde- eller Femtedeel af deres Længde), og derfor 

ganffe favne de bagefte Horn. Svømmeblæren indtager Bug— 

hulens hele Længde, mangler Horn eller Forlængelfer af den 

forrefte Rand, hvorimod den vifer det ganffe ufædvanlige For— 

hold, at den i Midten af fin Længde er lidt fammenfnøret eller 
indfnebet, mod begge Enderne derimod udvidet. Ogſaa hos 

Nyrerne iagttages et ufædvanligt Forhold, idet de allerba— 

geft 1 Bughulen, foran førfte Halehvirvel og bagved Svømme: 

blæren (hvilken iffe trænger ind imellem Hvirvlernes nedadret— 

tede Fortfættelfer), ſoulme ſterkt op, og fremſtille en flor, noget 

triangulær Masſe. Urinblæren har jeg fundet af en over- 

maade betydelig Størrelfe, ſekformig, men uden Horn»). 
— Mellemfjæbebenene ere endeel kortere end Overkje— 

bebenene, men af ſterk Bygning, den aarebladdannede Udvi— 

delfe meget langſtrakt og ſmal, ved en færdeles dyb Kloft ad— 

filt fra Knoglen og langt fra at naae til Enden af denne. 

Overkjæbebenet langſtrakt, tyndt, lidt fremad - frummet, i 

Enden aarebladdannet. Næfebenene temmelig ſtore, det overſte 

mod Siderne ſtærkt opadbojet eller næften fræmmerhuusformigt 

ſammenrullet. De fem Knogler, fom danne en Kjæde under 

Øjet, ere forte, men temmelig brede, ifær de to førfte. Oje— 

hulens wøverfte Rand frenuleret eller udffaaren i ſmaa 

) Brandt's og Ratzeburg's Afbildning (Med. Zool. II. tab. VIII. 

fig. 3, m.) angiver ben meget lille, altſaa, ſom jeg formoder, iſen 

uſedvanligt kontraheret Tilſtand. 

zu ske ser 



[79 

Saugtænder., Forgjællelaageter bredt, halvmaanedannet, 

ben yderſte-forreſte Plade meget vel adffilt fra den underfte- 

bagefte, men langt mindre end denne. Gjallelaagsſtyk— 

ket uregelmæesſigt-fiirkantet, fortil og foroven ſmallere, lige 

afffaaret; bagtil og forneden bredere, temmelig dybt indffaaret, 

væbnet med to fremfpringende Vinkler eller Torne. Un— 

dergjællelaaget bredt, fonvert, triangulært, Spidſen rettet 

bagud. Mellemgjællelaaget ligeledes triangulært, men 

mindre og ſmallere, Spidſen fremadrettet. - Sibenet vifer 

tø, paa Hovedets Overflade fremftaaende, tynde men temmelig 

høje, lidt udadrettede Kjole. Pandefladen favner ganffe Mid— 

delkjol, ligeſom Tilfældet er hos Langen og Byrfelangen ; 

derimod vife Sidefjølene et ganffe andet Forhold, idet de 
allerforreſt paa Pandebenet ere lodret opftaaende, temmelig høje, 

derpaa afbrydes og blive næften horisontale, men ſaaledes, at 

disſe nedliggende Sidekjole fortil ende med en bredt -afrundet 

Flade, og at de i det Hele faget hæve fig noget over Midten 

af Pandefladen. Overſkulderbladet omtrent ſom hos Lan- 

gen, dog lidt plumpere, hvad den forte Green angager; Skul— 

derbladet lidt mindre fladt og mere tilfpidfet 1 Enden; den 

ravnenæbdannede Fortfættelfe af Form omtrent fom et 

Ribbeen, uden Sformig Krumning og uden ſonderlig Udvidelfe 

i den førrefte Ende; i den bagefte Ende bølgeformigt bøjet li— 

gefom hos Torffen. Overarmen udmærfet ifær ved fin me- 

get fmalle og langſtrakte Form, ſtjondt ogfaa i andre Henſeen— 

der afvigende fra Langen. Albuebeen og Straalebeen 

omtrent fom hos Langen; derimod er Bakkenbenet meget for— 

ffjælligt, idet den inderſte-nederſte Green forfvinder, eller bliver 

meget rudimentær, og Knoglens Hoveddeel har meget ſtorre 

Længde end Brede o. ſ. v. Ryghvirolernes Antal er 58, 

hvoraf 21 komme paa Bughulen, 37 paa Halen. Tværført- 

fættelferne fremtræde fvagt paa fjette Hvirvel, tydeligt paa 

fyvende; med fjortende eller femtende have de omtrent naaet 

12% 
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deres ſtorſte Udvikling; de forekomme mig forholdsviis at være 

endeel kortere end hos Langen. De opſtigende Tornefort— 

fættelfer ere, ligeſom hos Langen, ſtarke, forte, ſtraat til— 

bagebøjede. Paa forſte Halehvirvel har jeg fundet to Par 

nedftigende Tornefortfættelfer, af hvilfe dog fun det 

bagefte Par danner en Ring; denne er oval, forneden tilfyrdfet, 

ſteerkt ſammentrykket i Retningen forfra- bagtil og altſag med 

bred Indfatning. Paa de følgende Halehvirvler bliver ſtrax 

Canalen meget indffrænfet, Fjorten Hvirvler underftøtte Hale 

finnen. Ribbenene ere ſtarke, ifær i Begyndelſen, og til 

lige temmelig lange; jeg har fundet nitten Par. Forſte Ryg— 

finne begynder over tiende opſtigende Tornefortfættelfe, og op— 

hører foran fjortende. | 

Kvabben naaer hos os undertiden en Længde af halvanden 

Alen og en Vægt af henimod ti Pund. Dog er en faadan 

Størrelfe viftnvk en Sjæeldenhed*)y. Efter Pallas bliver 

Kvabben i Irtiſch indtil to Alen lang. 

Det er mig ikke befjendt, at nogen Fiſt, ſom lever i ferfft 

Vand, har en ſtorre geografiſk Udbredelfe end denne, eller endog 

blot fommer den nær 1 faa Henfeende; derſom man nemlig 

tør ſtole paa Angivelſerne hos de forffjællige Forfattere. Den 

forekommer næften i hele Europa; idetmindſte fra det nordlige 

Italien indtil Finmarfen **8). Mod Oſt naaer den langt ind 

i Sibirien, og træffes i mangfoldige Floder og Søer lige indtil 

*) Jeg veed Fun et enefte Crempel hos os paa en Kvabbe af omtren 

fi Punds Vægt, J Fuurføen bliver den, efter Opgivelfe af kyn— 

dige Fiſkere, omtrent et halvt Lispund vægtig, Ekſtrom fortæl- 

ler, at han ſels har fanget cen paa elleve Pund. 

z%) Jeg har kunnet forfølge dens Spor i de norffe Fjeldſoer indstil 

en halv Snees Mile fyd for Hammerfeſt, eller til omtrent 709 n. 

Br., og den naager endnu ber, paa Grandſen af fin nordlige Ud— 

bredelfe, fem til fer Punds Vægt, 
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Lena *). Ja Blod angiver endog (efter Bontius) Oftindien 

fom dens Hjem; hvori han vel næppe fan gjøre Fordring paa 

megen Tiltro. 

Hos os forekommer den vel adffillige Steder, men fynes dog 

i det egentlige Danmark fjælven”). De Steder i Sjælland, 

hvor jeg ſikkert veed, at den træffes, ere Fuur⸗Soen, Soro⸗So 

og Tiis-So **xx*x). Om den findes i Fyen, er mig ubekjendt. 

JIydland er Skanderborgs Omegn det enefte Sted, jeg har Efter: 

vetning om, at den forekommer. Jen ffriftlig Meddelelſe hedder det: 

uber gives to Arter, en flørre og en mindre; den ſtorre findes 

i Mos-So, men gaaer fun nær Land ved Isleg, hvorimod 

den anden 1 Mængde ffal findes i Mollebæffene” 7). Hos 

Aagaard figes, paa ovenanforte Sted: „Aalekvabben Ga- 

dus Lota) findes i Bæffe og Grofter i Engene.“ J nogle 

holfteenffe Søer træffes Kvabben, til Er. 1 Weſten-So (efter 

Meddelelfe af Hr. Boie). J Elben er den, ligeſom paa 

Schoneveldes Tid, hyppig, ifær om Hoſten, til hoilken 

*) See Georgi (III, 1914) og andre rusſiſte Fauniſter. 

xx) For et Par Mar fiden (1 Marts Maaned 1838) foreviſtes i Kjo— 

benhavn en Kvabbe for Betaling, hvilfet tilftræffeligt viſer, hvor— 

lidet Fjendt den hos og er, Bekjendtgjorelſen i Adresſeaviſen lod 

ſaaledes: „med kongelig Tilladelfe foreviſes — — — en levende, 

her ſjelden Fiſt, i Sverrig kaldet Laka o. ſ. v.““ hvoraf man 

næften kunde ledes til den Slutning, nt Fifferne endog ſavnede et 

danſt Navn for den. ; 

**x) Fra Sorø-Sø har jeg feet den en enefte Gang mellem Skaller; 

fra Tiis- Sø ligeledes gen Gang, fanget i Baad, J Fuur-So 

fanges den fun i ftrænge Vintre pan Iſen med et Bradt af om» 

trent to Alens Længde og + Alens Brede, til hvig ene Side 8 

til 9 Kroge ere bundne i forte Tauſer (Snore). Bradtet fænfeg 

til Bunds paa flor Dybde ved Hjælp af en Steen, 

+) Talen fan her vel næppe være om Andet end om gamle Individer 

øg Unger. 
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Ogſaa i Eideren ffal den, efter Schonevelde, jævnligt fore— 
fomme. i 

Levemaade. Kvabben udmærfer fig allerede højligen derved, at den er 

den enefte Art af nærværende Familie, fom lever + ferfft Band. 

J Havet forefommer den nævve *), og felv i braft Band fy: 

nes den meget fjælden. Idetmindſte er mig fun et enefte Ex— 

empel befjendt paa, at den er fanget i Øfterføen ved de danffe 

Kyſter**). — J en ung Alder holder Kvabben fig paa lavt 

Band, men begiver fig med Alderen paa flørre og ſtorre Dybde. 

Den ſtal elffe flart Band og Steenbund, og være en træg Fifi 

Sfjult paa Bunden under Stene eller andre Gjenftande, lurer 

Den paa et forbigaaende Bytte, og ftyrter frem, naar den be- 

mærfer et faadant. — Koabben ffal være meget fejglivet, hvor: 

for den ogſaa let fan holdes levende i Hyttefade. 

*) Bel holder Schonevelde den før en piscis anadromus, ſom ifær 

ved Cfteraarsjævndøgn gaaer fra Nordſoen op i Elben og Cideren, 

øg ved Vinterfolhværv atter vender tilbage i Havet. Men, da in- 

gen anden Forfatter, ſaavidt mig bekjendt, berører et ſaadant For» 

hold, og jeg heller iffe fely har funnet erfare Noget om denne 

Fiſts Forekommen i Nordſoen eller Kattegattet pan danſte eller 

norſte Kyſter: maa Schonevelde upaatvioleligt være bleven vilde 

ledet ved urigtige Beretninger, 

**) Under et Ophold i Rønne paa Bornholm i Midten af Suli 1835, 

blev jeg en Aften underrettet om, at der var fanget en ganffe be— 

fønderlig Fiſt, ſom intet Menneſte kjendte. Jeg ilede begjærligt 

til Stedet, og fandt — en meget flor Kvabbe, Man havde 

feet den i Havnen, ganente paa Bunden, og havde taget ben 
med en Aaletang. Rimeligviis er den kommen ud fra en af 

Floderne i Pommern, Længere inde i Øfterføen, hvor Bandets 

Saltholdighed naturligviig er endnu ringere end ved Bornholm, 

ſynes den almindeligere. Saaledes ffal den, efter Ekſtrom, 

træffes jævnligt i ben fvenffe Sfjærgaard opad mod Stokholm. 

i 
Tid jeg dagligt har feet den paa det hamborgſke Fiffetoro. 
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Den nærer fig deels af andre Fiffe, deels og fornemmelig stTæring. 

af Fiſterogn, iſer Aborrens og nogle Laxearters; ogſaa tager 

den tiltakke med Orme og Inſekter. I Hyttefade plejer man 

at fode den med fmaaffaaren Orelever og Kjod. Endeligt har 

man Erfaring før, at den ene Kvabbe i Fangenſtab fluger den 

anden, ligeſom vel Tilfældet er med de flefte Torffearter. 

J December Maaned har jeg fundet Rognſakkene meget voprignt⸗ 

ſteerkt udviklede og næften gydefærdige. Ogſaa antages Legeti- 

Den, efter Vinterens forffjællige Temperatur, at indtræffe fra 

Enden af December til Begyndelſen af Marts. Rognkornenes 

Antal er, fom hos Torffearterne i Almindelighed, meget ſtort ”). 

J Søer ffal Legningen foregaage paa ſtor Dybde, i Floderne 

paa faa lavt Vand, at Fiffene undertiden under Legningen ere 

indefrosne, faa af man har funnet hugge dem ud af Jfen *). Man 

vil have fundet Hermafroditer blandt Kvabberne, ligeſom blandt 

Torffene. JBodenſoen ffulle Ungerne i det tredie Aar veje over 

et Fjerdingpund, og være forplantningsdygtige. 

Anvendelſen af denne Fiſt kommer hos os fun lidet i Be— Auvendelſe. 

tragtning. Imidlertid fan merkes, at Kjodet almindeligt 

angives ſom hvidt, letfordojeligt og velſmagende, at Leveren, 

der ogſaa anvendes til Lægebrug (mod Ojenſygdomme), anſees 

fom en flor Læfferhed, og at Rognen af de flefte Forfattere 

betragtes ſom ffadelig eller felv giftig, medens dog enfelte, 

til Er. Ascanius, ogſaa anbefale denne ſom en meget god 

Spiſe. 

Blandt Fiſkene er iſer Gjedden at betragte ſom en fryg- giender. 

telig Fiende af Kvabben. Et ſtort Antal Indvoldsorme har 

*) Man har beregnet 178,000 Rognkorn hos en Kvabbehun. 

xx) Dette er efter Zartmanns Angivelfe. Efter Ekſtrom føger 

Kvabben, ogſaa i Søerne, Steder med lavt Vand og Leergrund, 

for at affætte fin Rogn. 
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man fundet hos den; nemlig fire Arter Echinorhynchus (E. 

tereticollis, nodulosus, angustatus, ovatus, de tre forſte i Tar⸗ 

mekanalen, den ſidſte i Bughinden), to Arter Ascaris (tenuis- 

sima og mucronata) i Tarmen, Cucullanus elegans, ligeledes 

i Tarmen, Bothriocephalus rugosus i Blindtarmene. J Leve— 

ren ſtulle Hydatider forekomme, paa Gjællerne en Gjællefræbs. 



Havkvabbeſlcegten (Motella Cuv.”) 

To Nygfinner, af hvilfe den forrefte er meget lav eller 

næften rudimentær; cen Gadborfinne; Sfjæggetraad under Hagen 

og tillige traadagtige Forlængelfer paa Snuden. 

51de Art. Den femtraadede Havkvabbe (Motella 
Mustela Linm.). 

gem Sfjæggetraade: een udgaaende fra Hage Urtsmærre. 

fpidfen, to fortere fra Snudeſpidſen, og to fra de 

forrefte Næfeborers bagefte Rand. Forſte Ryg 

finnes forrefte Straale neppe halvt faa lang ſom 

Finnens Længdeftræfning. Farven brunagtig 1 

forſtjellige Nuancer, men uden noget Spor til 

Marmorering. Mundhulen og Gjællelaagets 

indre Flade hvide. Hovedets Længde indeholdes 

omtrent fer Gange i Totallængden. Overkjæeben 

længer end Underfjæben. Øjnene kredsrunde eller 

af næften ligeſaa ftor Højde fomLængdediameter. 

Forreſte Neſebor nærmereZ jet end Snudeſpidſen. 

Sidelinien noget utydelig, buet over Bryſtfin— 

nerne. 

Rygf. 5s+54; Bryſtf. 17; Bygf. 6; Gadborf. 45; Halef. 28. 

*) Da denne Slægis Arter iffe, ſaavidt mig bekjendt, beſidde fiffre 

og beftemte nordiffe Navne, har jeg valgt at betegne Slægten med 

det af Blod) og andre tydſte Forfattere antagne Navn Zavkvabbe, 

og at abffille Arterne ved Sfjæggetraadenes Antal. 



Synonymi. 

Afbildnin⸗ 
ger. 
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Linné, Syst. nat. edit. Xma. pag. 255: Gadus mustela. 

Schonevelde, Side 49 n, 2; Altera Mustela, vulgaris Ronde- 

letii?? 

Pontoppidans Atlas, I, 648: Gadus Mustela?? 

Muͤllers Prodr. n. 345: Gadus Mustela?? 

Pennant, Brit. Zool. III, 268: Five bearded Cod. 

Faber, die Fiſche Islands S. 81: Gadus Mustela. 

Wilsfons Prodr. Side 49: Motella Mustela. 

Ravrell, british fishes, II, 190: Five- bearded Rockling. 

Ravrell, I. c. pag. 193: Mackerel-Midge, Motella glauca ? 

Risſo, Ichth. de Nice pag. 120: Gadus Mustela? 

Ravrell, II, 190, — Det ovenftaaende Træfnit er efter Originals 

Tegning. 

Synonymien af denne Art er underfaftet meget betydelige Vanſkelig— 

heder, Imidlertid, for at begynde med Linné, fra hvem vor fyftematiffe 

Nomenklatur udgaaer: da antager jeg det for temmelig fiffert, at den her 

beffreone Art falder fammen med hang Gadus Mustela; idetmindſte 

pagfer hang Diagnoſe i Museum Adolphi Frederici*s) øg i Systema 

Naturæ% +) paa nærværende, men iffe paa nogen af de to andre ſtandi— 

naviffe Arter. Om derimod Artedis Gadus n. XI***), fom af Linné 

hendrages her, hører til Gadus Mustela, fan iffe afgjøres ved Artedis 

nedenſtaaende Diagnoſe, ſom pasfer paa alle de nordiſke Arter; og hans 

Synonymi ſynes deels at ſammenblande flere Arter, deels tyder den 

nærmeft her paa en anden Art ). — Angaagende Schoneveldes altera 

Mustela, hvilfen Artedi anfører ſom identiſt med fin Gadusn. XI, vover 

jeg iffe at beftemme, med hvilken Mustela-Art den bør forenes ; ja, jeg 

tør end iffe anſee det for afgjort, at det virfeligen er en Art af denne 

*) Pag. 75: Gadus dorso dipterygio, cirris maxillæ superioris 
quatuor, inferioris unico. 

+) Gadus dipterygius, cirratus, cirris qvinqve, pinna dorsali 

priori exoleta. 

xx) Synonymia Piscium, editio altera (cur. Walbaum) pag. 37: 

Gadus dorso dipterygio, suleco magno ad pinnam dorsi pri- 

mam, ore cirrato. 

+) ,Anglis cornubiensibus /”'histle-fish" gjælver ſaaledes Mustela 

tricirrata. 

— — — 
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Slægt, Schonevelde meddeler ingen Beffrivelfe, men fun et Par 

Noticer om den: at han holder ben før identiff med Rondelets Mustela 

vulgaris, ber afgjort hører til nærværende Slægt, ſynes viftnof at tale 

for, at han har haft en Mustela for Øje, og maaffee nærmeft tricirrata. 

Men han angiver, at den aarligt fanges i Kielerbugten, hvor den kaldes 

„Elbquappe“, og at den er vel befjendt i Slien (Sleiæ familiaris 

alumna), hvor den gaaer op i Mølleaaerne, og derfor kaldes „Ouwquappe“. 

Da jeg hidtil aldeles Intet har funnet erfare om jævnlig Forekommen 

af en Mustela paa Hertugdommernes Oſtkyſt; da ingen anden, For- 
fatter end S. veed Noget om, at denne Slægt gaaer op i ferfft Vand; 

øg da han endeligen bemærfer : præter aliarum (Mustelarum) naturam 

circa caudam gracilescit, og at den er meget forſkjallig fra den al- 

mindelige Kvabbe (Lota vulgaris): bliver tet mig tvivlfomt, om han 

virfeligen mener en Art af nærværende Slægt"). Pontoppidan har, 

i Artedi's Fodfpor og med Linnés Navn, optaget Arten efter Schone— 

velde, og Muͤller har atter, fun med Tilføjelfe af et norfft Navn efter 

Zammer, udffrevet Pontoppidan; da intet Spor røber Autopſi hos 

disſe to Forfattere, er deres, Vidnesbyrd i dette Tilfælde egentligen uden 

Betydning. — Saavidt om vore egne Fauniſter. — Blod) ſammen— 

blandede, efter Willughby's Exempel, den femtraadede Havfvabbe med 

den tretraadede, i den aldeles ubegrundede Formening, at famme Art 

fnart funde have fem, ſnart tre Sfjæggetrandet%), Ligeſaa liden Grund 

har Cuviers Antagelſe (Rgn. animal. 2éme edit. II, 334), at Linné 

ved fin Gadus Mustela ſtulde have meent den ſamme Fiſt, ſom af Blod 

er afbildet (tab. 165) under Navner Gadus tricirratus, Nilsſon 

og de nyere engelffe Faunifter ffjælne derimod retteligen mellem disſe to 

Urter. Narrells Motella glauca er maaffee næppe andet end Ungen af 

M. Mustela. Risſos Moustello er viſtnok en meget narſtagende Art 

*) Schonevelde bemærfer endvidere, at hang Mustela altera ved 

Helgoland, famt ved Mundingen af Elben og Cideren, kaldes 

Krulquappe og Moerquappe. DisfeNavne har jeg forgjæves 

efterfporet paa Hertugdommernes Veſtkyſt og paa det hamborgffe 

Fiſtetoro; Ingen har funnet give mig nogen Oplysning om dem, 

og altſaa ere be maaffee iffe fænger i Brug. 

**) „Hos omtrent hundrede Individer, ſom jeg underføgte, fandt jeg 

altid fem Sfjæggetrande”, hedder bet hos Saber I, c. S. 82. 
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(Straaletallet ſtemmer godt), men om den ev identiſt med den nordiſte, 

feer jeg mig" ikke iſtand til at afgjore. 

Beſkrivelſe. Formen har, i Almindelighed talt, overmaade ſtor Lighed 

med Kvabbens, fun af Hovedet hos nærværende Art er mindre 

bredt og fladtrykket. . 

Farven hos det eneſte Individ, jeg har haft Lejlighed 

til at underføge, og fom allerede i længere Tid opbevaredes 

i Spiritus, var fortbrun, uden Spor til Marmorering, noget - 

lyfere mod Bugen*); Hovedets Underflade og Bugfinnerne endnu 

lyſere, af hvigguul Farve. YJarrell, der hyppigt har feet 

levende Individer, angiver Farvernes Fordeling omtrent paa 

famme Maade. 

Udmaalinger. 

Tutallængde 84”; 

ftørfte Højde (47 foran Gadboret): 15”; 

Højde over Maffen: 104"; 

Højde foran Halefinnens Rod: 8”; 

ftørfte Tyffelfe (over Bugen) :. 134 3; 

Tykkelſen over Gjallelaagets bageſte Rand: 11”; 

Tykkelſen vover Haleſpidſen: 1”; i 

ſtorſte Omkreds: 44; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjællelaagets bageſte Rand: 14"; 

Overkjebens Fremragning foran Underfjæben: 1475 

Afſtand mellemzforrefte og bageſte Neſebor: 4"; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Øjet: 3"; 

indbyrdes Afſtand mellem det forrefte Par Mæfeborer: 3”; 

indbyrdes Afſtand mellem det bagefte Par Mæfeborer; 4"; 

Længden af Snudens traadformige Forlængelfer: 23 

indbyrdes Mfft, mellem Snudens traadformige Forlængelfer: 14777; 

Ufft. fra Snudens traadformige Forlangelſe til forr. Neſebor: 27"; 

*) Farven ſtemmede næften fulbfomment med Individer af Raniceps 

niger, ſom længere Tid havde været opbevarede i Spiritus; hvorfor 

jeg formoder, at det levende -Dyr ogſaa omtrent har haft ſamme 

forte Farve, ſom denne Ziff. 

N — — 

———— — 
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Længden af forrefte Naſebors traadformige Forlangelſe: 3775 

Hagetraadens Længde: 33 

det opſpilede Gabs Højde 843 

bet opſpilede Gabs Brede 63 

Mellemfjæbebenenes Længde 4"; 

Overfjæbebenenes Længde 63; 
Underfjæbens Længde til Ledforbindelſen: 833 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Ojets forrefte Rand: 4375 

Øjets Længdegjennemfnit: 24/7; 

: Øjets Højdegjennemfnit: 233 

Ufft. fra Øjets bag. Rand til Forgjællelaagets bag Rand: 637"; 

Pandens Brede mellem Øjnene: 433 

Afſtand fra Ojets nederfte Rand til Hovedets Underflade: 475 

Afſtand fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: 16477; 

førfte Rygfinnes Længbeftræfning: 12"; 

Længden af førfte Rygfinnes førfte Straale: 545 

Ufftanden mellem førfte og anden Rygfinne: 13”; 

anden Rygfinnes Længdeftræfning: 43”; 

anden Rygfinnes ftørfte Højde: 43"; 

ånden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod: 0; 

Bryſtfinnernes Længde: 124"; 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: 475 

Bugfinnernes Afſtand fra Underfjæbens Spidfe: 134"; 

Bugfinnernes Længde: 13”; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: 2"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand: 33"; 

Gadborets Længdegjennemfnit: 14"; 

Gadborets Afſtand fra Gadborfinnens Begyndelfe: 147"; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: 34”; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: 44"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 0; 

Halefinnens Længde pan Siderne til Spidfen: 1937”, 

Halefinnens Længde i Midten: 113775 

Halefinnens Stræfning langs Halens Sider: 73 

Hovedet, hvis Længde indeholdes næften fer Gange 

i Totallængden, og omtrent ſtemmer med Fiſtens ſtorſte 
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Højde), har en flad og aldeles horisontal Pande. Siderne 

ſtige næften fodret ned, og begynde forſt fra Øjnenes bagefte Rand 

fjendeligt at fonvergere i Retningen fremad; Hovedets Under— 

flade ftiger op med temmelig betydelig Sfraaning. Bag Dj 

nene fan Hovedet figes at være temmelig regelmæsfigt kubiſt, 

da dets ſtorſte Hvide og ſtorſte Brede omtrent ere lige; fra 

Djnene fremftiller det en fort og fiump Kegle. Snuden er 

meget fort (dens Længde udgjor næpped af Hovedets Længde), 

fonver, ſtumpt afrundet. Overfjæben længer og bredere end 

Underfjæben, med lidt fremragende Snude. Det opſpilede Ga b 

ovalt; dets Hojdediameter lidt mindre end Hovedets halve 

Længde; naar Munden er lukket, ligger Dverfjæbebenets bageſte 

Rand næften under Øjets bagefte Rand. Læberne temmelig 

tykke; Overlæben vifer indvendigt en Rakke ſmaa Papiller. 

Tænderne ere fmaa, men forholdsvis ftærfe, og danne i 

begge Kjæber et bredt Baand, beſtaaende af fire Rekker. Paa 

Plougffjærbenets forrefte Ende findes et bredt, noget hefteffo- 

dannet Baand af forte, ftærfe Tænder ligeſom i Kjæberne. 

Mundhulen og Tungen ere hvide; den fidfte meget flor, 

tyk, ſterkt hvælvet, fortil ſtumpt afrundet, vel adffilt fra Under— 

fjæben. Svælgbenene og Svælgtænderne vife det fæd- 

vanlige Forhold; de fidfte ere forte og ſterke ſom de øvrige 

Tænder. Ved Foreningen af Underfjæbens Grene fortil er an- 

bragt en temmelig lang Hagetraad (længer end Øjets Dia- 

meter), hvilfen jeg har fundet temmelig tyk ved Roden, men i 

den ſtorſte Stræfning børfteformig. Paa Snudefpidfen, og 

nøjagtigt i dennes yderfte Rand, tæt foran for Overlaben, ere 

to andre, traadagtige, tilſpidſede Forlængelfer anbragte, hvilfe 

i Længde ſtage tilbage for Hagetraaden; deres indbyrdes Af 

+) Her bør dog mærkes, at det underføgte Exemplar var en Hun, hvis 

Bug traadte ſterkt frem paa Grund af de betydeligt udviklede 

Rognſakke. 
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ſtand er noget mindre end deres Længde. Endeligen udgaager 

et Par Hudforlængelfer fra de forrefte Næfeborers bagefte Rand; 

disſe ere ven Roden temmelig brede, blive derpaa borſteformigt 

tilfpidfede, og have omtrent lige Længde med Hagetraaden. 

Neſeborerne ere anbragte paa fædvanlig Maade i Pande— 

randen nær Øjet, de bagefte noget yderligere end de forreſte; 

Formen temmelig kredsrund; de bageſte forekomme mig iffe 

at være ſtorre end de forrefte (maaffee endog fnarere lidt mindre); 

paa deres forreſte Rand har jeg bemærfet et Rudiment af en 

Hududvidelfe, hvilfet, forudſat at det vifer fig konſtant, udgjor 

en Ejendommelig, jeg ikke hos nøgen af de foregaaende Torffe- 

arter har fundet Spor til. Øjnene ere meget ſmaa (deres 

ftørfte Gjennemfnit indeholdes næften otte Gange i Hovedets 

Længde), temmelig kredsrunde (eller Lengdegjennemſnittet fun 

ubetydeligt ftørre end Højdegjennemfnittet), med den overſte Rand 

i Pandefladen. Pandens Brede mellem Øjnene er mere end 

dobbelt faa flor ſom Øjets Gjennemfnit, og noget ſtorre end 

Afſtanden fra Øjets nederfte Rand til Hovedets Underflade, 

men derimod endeel førtere end Kindens Længde (Afftanden fra 

Djets bagefte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand). Kinden 

vifer, ligeſom ogſaa Underfjæbens Grene, endeel fmaa Punfter 

eller Kirtelaabninger. Gjælleaabningerne ere bagtil fun 

omtrent i Linie med Midten af Øjet, og paa Hovedets Under 

flade naae de langtfra iffe hen til Øjets bagefte Rand; imid— 

lertid tilfteder den løfe, Gjælleftraalerne omfattende, Hud en 

betydelig Udvidelfe. Gjælleftraalerne ere af fædvanlig 

Sabelførm; med Henfyn til Tallet maa jeg bemærfe, at jeg 

fun har fundet fer Gjalleſtraaler; ) om dette er det regel 

mæsfige Antal, eller blot at betragte fom en Abnormitet, fan 

*) Ungivelfens Rigtighed er upaatvivlelig, ba jeg hos bet under» 

føgte Exemplar paa begge Sider har bisfeferet Straalerne ud 

af Huden. 
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jeg, i Mangel af Exemplarer, iffe beftemme. Gjællebuernes 

indre Flade har blot tornebærende Knuder (ingen bladdannede 
Forfængelfer paa den ydre Bues ydre Rand) og Ddisfe i ringe 

Antal, næppe en halv Snees i hver Rakke (jeg har fun talt 

otte i hver Rakke). 

Ryggen er fra Naffen til anden Rygfinnes Begyndelfe 

meget flad, men tillige forfynet med en dyb Længdefure, hvori 

den førfte, rudimentæreNygfinne næften ganffe er ſtjult. 

Denne, fom begynder lidt foran Gjællelaagets bageſte Rand, 

og hvis Længdeftræfning indeholdes omtrent ni Gange i Total: 

længden og henimod fem Gange i anden Rygfinnes Længde, er ad- 

filt fra fidfte ved et tydeligt Mellemrum. Dens førfte Straale, 

der lige til Roden er afſondret fra de følgende, vvergaaer vel 

disſe flere Gange i Længde, men har dog nappe førfte Ryg— 

finnes halve Længde; ven Roden er den forholdsvis temmelig 

ſteerk, men tilſpidſes efterhaanden borſteformigt; Spor til Kloft— 

ning i Enden vifer den ikke. De følgende Straaler ere ikke 

blot færdeles forte (hvorfor de ikke funne tælles med Nøjagtig 

hed uden Disfeftion, da de ffjules 1 Ryggens Fure), men tillige 

overmaade fine, og maa fnarere betragtes ſom Hudtrævler end 

om egentlige Straaler"). Anden Rygfinne, hvis Længde 

ftræfning lidet overgaaer den halve Totallængde, er vel ikke faa 

nøje forenet med Halefinnen ſom hos den almindelige Kvabbe, 

men ſtoder dog med Roden op til den, medens et vinfelformigt 

Indſnit ellers adffiller dem. Straalerne, der før en ſtor Deel med 

Spidſerne rage lidt frem af den forbindende Hud, vore gradeviis 

indtil føvende, hvorpaa de ten lang Stræfning vedligeholde famme 

Højde; omtrent tredivte til fyrretyvende Straale ere kjende— 

ligt, ſtjondt ikke betydeligt, længer end de foregaaende, hvorpaa 

*) Førft under Mifroffop og ved Hjalp af Præsning bemarkes, bog 

temmelig utydelige, Spor til, at disſe Hudtravler virfeligen under— 

fløttes af Knogleſtraaler. Interſpinalbenene kunne derimod er- 

fjendes fely med blotte Øjne. 

— 
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Længden atter aftager. De to førfte Straaler ere, ligeſom den 

ſidſte, ukloftede. Bryſtfinnerne, hvis Længde omtrent in: 

deholdes otte Gange i Totallængden, ere af en temmelig bred, 

vval Form; Straalerne vøre indtil ſyvende; fyvende og. ottende. 

be længfte, indbyrdes lige lange; de følgende gradeviis aftagende ; 

tredie⸗ſidſte omtrent af lige Længde med forſte; forſte og ſidſte uklof— 

tede. Bugfinnerne ere anbragte langt foran Bryſtfinnerne, 

omtrent under. Forgjællelaagets bagefte Rand; de ere meget 

ſmalle, men i Længde lige med Bryftfinnerne, eller overgaae 

endog disſe lidt, hvilfet berver paa den anden Straales meget 

betydelige Forlængelfe; førfte Straale, ſom for en ſtor Deel er 

fri, eller adffilt fra anden, og fremragende af Bindehuden, er den 

næftlængfte; anden Straales bagefte Green er faa vidtadffilt fra den 

meget længere forrefte, af man let funde friftes til at antage den for 

en færffilt Straale, og ſaaledes tælle fyv Straaler i Bugfinner- 

ne; de følgende Straaler aftage ftærft 1 Længde. Gadborets 

forrefte Rand falder lidt bag Enden af Totallængdens førfte 2, 

omtrent under anden Rygfinnes ſyvende Straale; dets Størrelfe 

er iffe ubetydelig. Gadborfinnen, der førft begynder om- 

trent under anden Rygfinnes ellevte Straale, er følgelig endeel 

førtere end denne, men har omtrent ſamme Højde, og viſer i de 

allerfleſte Henſeender ſamme Forhold; dog er den Midt mere ad— 

ffilt fra Halefinnen. Halefinnen naaer hos denne Art iffe 

faa langt op paa Siderne af Halen ſom hos de foregaaende 

Torffearter, eller, om man vil, Halen er mindre tilfpidfet og 

forlænget i Enden end fædvanligt hos denne Familie; Halefin— 

nens Form er ſtumpt afrundet, de midterſte Straaler de længfte ; 

foruden ferten eller ſytten længere Straaler i Midten, tælles 

. paa hver Side fer eller fyv forte. 

Sidelinien er temmelig utydelig, og dannes egentligen 

af endeel, indbyrdes iſolerede, fmaa Lengdeſtreger; den begynder 

ovenover Gjællelaagets bagefte Rand paa Grændfen af Ryggen, 

ftiger forſt ffraat ned omtrent ved Begyndelfen af anden Ryg— 
Damnarks Siffe, IL 13 
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finne, og danner ſaaledes en Krumning af temmelig betydelig 

Udftræfning. Fra Gadboret er dens Retning horisontal og dens 

Afftand fra Ryg- og Buglinie omtrent lige fore. 

Sfjællene er taglagte (undtagen paa Hovedet og Fin: 

nerne), men af ringe Størrelfe: de ſtorſte hos det beffrevne | 

Exemplar, hvilfe fandtes paa Siderne. af Bugen, havde omtrent 

2, Længde og 1” Brede, Skjalbeklædningen viſer tovrigt 

iffe den Udftræfning, ſom hos de flefte andre Torffearter: paa 

Hovedets Pandeflade har jeg næppe funnet forfølge Sfjæflene 

til Øjets forreſte Rand; paa dets Sideflader forſvinde de endnu 

”Tangt tidligere, faa at Kinderne næften ere aldeles uden Sfjæl; 

ogſaa Ryg- og Gadborfinnen ere fun meget ſparſomt forfynede ; 

derimod ftræffer Sfjælbeflædningen fig meget langt ud paa 

Halefinnen, og Bryftfinnernes Rod er paa den ydre Side rige- 

ligt ffjældæffet. I Form og Beſtaffenhed ligne Sfrællene meget 

Kvabbens, og mangle ligeſom hos denne Straaler; men de ere 

forholdsviis tyndere, mere langſtrakte og ovale; endvidere frem— 

træde de føncentriffe Ringe noget mindre regelmæsfigt, og med 

meget ringere Skarphed og Kraft i Omridfene. 

———— Længden af Bughulen har jeg hos det ovenudmaalte In— 
divid fundet af udgjøre 22 Tommer eller omtrent en Trediedeel af 

Totallæengden; den fortfætter fig faa godt fom aldeles iffe bag 

Gadboret, men naaer derimod fortil langt frem, i Overeens— 

ftemmelfe med Bugfinnernes Stilling.  Bughinden hyvid. 

Leveren, af guulbruun Farve, er viſtnok flor, dog ingenlunde 

i den Grad fom hos mange andre Torffearter, da dens bagefte 

Spidſe langtfra ikke naaer hen til Gadboret; jeg har fundet 

Deng venſtre og hejre Lap omtrent lige fange, eller den førfte 

dog fun ganffe ubetydeligt længer end den ſidſte; begge ere de 

meget brede; den højre Lap var hos det underføgte Exemplar 

bagtil afftumpet, den indre Rand med to liniedannede Indfnit, 

hvorved fre ſmaa Flige frembragtes; den venſtre Lap var derimod 

bagtil mere eller mindre dybt indffaaret og udrandet, hvorved 

—ñ— —— — 
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to eller tre ſtorre Flige dannedes, foruden adſtillige færdeles 
ſmaa (fryndfeagtige). Galdeblæren, af iffe ubetydelig Stor— 
relfe (omtrent 547” Tang) og af fædvanlig Form, ligger paa den 
indre Side af den højre Leverlap. Milten, af mørt Purpur— 
farve, ligger ovenover Maven, lidt til højre, omtrent i Midten 
af dens Længde; Formen langſtrakt, treſidet prismatiſt, i begge 
Ender noget tilſpidſet; Længden omtrent 7/7. Spiſeroret 
meget fortere og tillige endeel tyndere end Maven; dets Længde 
omtrent 3/7; indvendigt fandt jeg føv, meget ſtarkt fremtræ- 

dende, Længdefolder, ſom fortfætte fig næften lige til Mavens 

Bund”). Maven Tangftraft - fæfførmig (over 17 Tang); i 

omtrent 2 af fin Længde udfender den, i Retningen fremad, den 

tilſpidſede Portnerdeel. Blindtarmenes Antal er fun 

ringe (jeg har tagttaget ti); men derimod ere de af betydelig 

Storrelſe, ffjondt ikke alle af lige Længde: den flørfte havde 

næften 17 Længde, den mindfte næppe 977. Som fædvanligt 
hos denne Familie gjør Tarmen to Bøjninger, og danner tre 

parallele Styffer. Længden af den udftrafte Tarmefanal fra 

Blindtarmene til Gadboret 5”, eller omtrent lig med 2 af 
Totalfængden. Rognſekkene, fom, naar de ere fuldt udviflede, 

indtage mere end $ af Bughulens Længde (hos det underføgte 

Individ vare de 2“ Tange), forene fig førft allerbageſt i Bughulen, 

og favne ſaaledes de bagefte Horn; deres forreſte Ende er tem— 

melig ftærft tilfpidfet. Svømmeblæren favnes. En bety- 

delig Deel af Nyremasſen ligger allerbageſt Bughulen. Urin— 

gangen er ført; Urinblæren af middelmaadig Størrelfe, 

forfønet med to ſtore, uregelmæsfigt ſammenkrummede Side- 

horn, af hvilke det venfire er endeel længer end det højre. 

) De fem overſte, fom fremtræde indvendigt paa Mavens Ryg- og 
Sideflader, nage virfeligen dens Bund; be to nederfte ophøre der» 

imod, hvor Maven bøjer fig, for at danne Portnerdelen. 

13* 
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Mellemfjæbebenene have fun omtrent 2 af Dverfjælbe- 

benenes Længde, men en temmelig flæri Bygning; den aare— 

bladdannede Udvidelfe er meget fmal og langſtrakt (den naaer 

næften til Enden af Mellemfjæbebenet), ved et dybt og liniedannet 

Indſnit adffilt fra Knoglen. Dverfjæbebenene fangftrafte, 

flade, tynde, aaredannede, ikke krummede fremad fom hos den almin— 

Delige Lange. Øjebenenes Kjæde beftader af fer Styffer, af 

hvilfe det forreſte er ftort, af meget langftraft Form. Forgjælle 

laaget omtrent af ſamme Form fom hos Kvabben, temmelig 

fort. Det egentlige Gjællelaagsftyfte derimod meget 

lille, triangulært, med dén nederfte-bagefte Rand dybt indffaaren, 

og Vinklerne derfor ſterkt fremfpringende. Undergjællelaa- 

get er ſtort, Mellemgjællelaaget lille, begge iøvrigt af 

gorm omtrent fom hos Kvabben, Pandebenet fladt, al- 

deles uden Middelkjol; Sidekjolene ligge horizontalt ud mod 

Siderne, og ere næften umærfelige. Overffulderbladet, 

Skulderbladet og Armen vife ingen mærfelig Afvigelfe 

fra de nærmeft foregaaende Arter; den ravnenxbdannede 

Fortfættelfe er meget lille, tynd, noget frummet, uden nogen 
Udvidelſe fortil, bagtil ſimpelt tilfpidfet. Ryghvirvlernes 

Antal beløber fig fun til 48, af hvilfe 14 tilhøre Bughulen, 34 Ha- 

len; forſte Rygfinnes forſte Straale er anbragt mellem førfte og 

anden Bughvirvel, anden Rygfinnes forſte Straale mellem 

niende øg tiende Bughvirvel. Spor til Tværfortfættelfer vifer 

fig paa fjerde Hvirvel. Ribbenene begynde paa tredie 

Hvirvel (altſaa tolv Par paa Bughvirvlerne); de ere dobbelte, 

med Undtagelfe af førfte Par. Markes maa, at Biribbenene 

fortfætte fig paa endeel af Halehvirvlerne; endnu paa den tiende 

af disſe Hvirvler har jeg iagttaget ribbeendannede Bedhæng. Den 

førfte Halehvirvels nedſtigende Fortſottelſe danner en Ring 

af meget aflangtsoval Form, meget ſtærkt ſammentrykket i Ret— 

ningen forfra bagtil; ogſaa de følgende Ringe ere ftærft ſam— 
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mentrykkede, men af endnu mere langſtrakt Form, fom tillige 
bliver triangulær. De ni ſidſte Halehvirvler underftøtte Halefinnen. 

Efter Pennant ffal denne Art naae atten til nitten Størvrelge. 

Tommers Længde. Dog hører dette viſtnok blandt Sjældenhe- 
der. Dens fædvanlige Størrelfe ſynes at være ofte til ni 

Tommer. 
Den er temmelig almindelig ved de flefte engelffe Kyſter, sorerom- 

felv omkring Ørfenøerne (efter Low). Paa Færøerne ſynes ZA 

man ikke at fjende den, uagtet den upaatvivleligt forekommer jævn- 

ligt det omgivende Hav. Thit Havet ved det fydlige Island er 

den hyppig, ffjøndt man heller ikke fanger eller fjender den der ; 

hvorimod den undertiden om Vinteren driver i Land efter ſtærk 
Storm „i hundredevis, (Faber). Ogſaa ved Grønland ffal 

Den, efter Reinhardt, ſees.“) eg har hverfen felv truffet den 

paa Norges Beftfyft, eller veed af anføre nogen beſtemt Kjendsgjer— 

ning for, at den derer fanget ſiden Stroms Tid. I det nordligfte 

Kattegat ſynes den overmaade ſjelden.“) Paa Iydlands og Her 

tugdommernes Veſtkyſt er det mig iffe befjendt, at den nogen— 

finde er truffet. 

Den opholder fig ifær paa Klippegrund mellem Tang, og Levemaade. 

ffjuler fig ofte under Stene ligeſom Tangfprællen ; hvorfor den 

i Ebbetiden deels ffal findes under disſe, deels under Tang— 

buffe. Paa Krog bider den aldrig eller yderſt fjældent. 

Neringen ffal fornæmmelig beftaae i ſmaa, tyndffallede rræring. 
Kræbsdyr og Fiſkeyngel. Hos det underføgte Individ fandtes 

i Maven et Individ af en Hippolyte⸗Art. 

Legetiden angives at indtræffe om Binteren. —— 

Efter Low ffal denne Fiſk være meget velſmagende; hoil-Anvendelſe. 

fet imidlertid, paa Grund af dens ringe Størrelfe og meget 

fjældne Forekommen hos os, fan anſees ſom temmelig ligegyldigt. 

*) Videnſt. Selſt. naturv. og math. Afhandl. VIE, 115, 

**) Det beffrevne Exemplar er fanget i det nordlige Kattegat. 

— — ——— ——— — 
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52de Art. Den firetraadede Havkvabbe (Motella eim- 
bria Linn.). 

Fire Sfjæggetraade: gen udgagende fra Hage: 

fpidfen, een fortere fra Midten af Snudeſpidſen, 

to meget lange fra de forreſte Næfeborers bagefte 

Rand. Forſte Rygfinnes førfte Straale overgaaer 

betydeligt i Længde Rygfinnens Længdeftræfning, 

og naaer følgelig, naar den lægges ned, et Stykke 

bag anden Rygfinnes Begyndelfe. Farven vifer 

intet Spor til Marmorering, men almindeligt en 

Mængde forte Prikker. Mundhulen og Gjællelaa- 
genes indre Flade forte. Hovedets Længde indehol— 

des omtrent di Gange i Totallængden. ODverfjæ- 

ben længer end Underfjæben… Øjnene ovale, af 

meget ftørre Længde- end Hojdediameter. Forreſte 

Næfebor nærmere Snudeſpidſen end Øjet. Side— 

linien ffraat nedftigende (næppe buet), dannet af 

vidtadſkilte Lengdeſpalter. 

Rygf. 42146; Bryſtf. 15; Bugf. 6; Gadborf. 41; Halef. 24%). 

*) De følgende Straaletallinger har jeg til forffjællige Tider opteg— 

net mig: 

Totall. 123"; Rygf. 2 +48; Bryftf. 14; Bugf. 65 Gadbf. 41; Halef. 24. 

=r 111403 0 PAR SS SS LÅS 6 SALES SS SSR SE 

— 133333 RS 6 VT NSSS DÆ 

NREN I ST VR 6 RES SEE SSR SEERE, 

— 10373 — 43446; — 15; — 6; — 43 — 24. 
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Linné, Syst. nat. edit. XIIma I, 440; Gadus cimbrius. 

Strusſenfelt, Sv.Vet, Arad. Handl, 1773 Side 22 : Gadus cimbrius. 

Schneider i Bloch's Systema pag. 50: Enchelyopus cimbricus. 

Wilsfon's Prodt. Side 48: Motella cimbrica. 

Barrell, Suppl. to the Hist. of Br. fishes, II, 29: Motella 
cimbria. 

Den ovenſtaagende Afbildning er efter en Original-Tegning. Den 

af Narrell (1. c.) leverede Afbildning angiver forſte Rygfinnes førfte 

Straale meget for fort. 

Synonymi. 

Afbildning. 

En fvenff General-Major, Strusſenfelt, hvis Navn ellers iffe, Bemarkn. 

ſaavidt jeg veed, er befjendt i Zoologien, ſynes at have været den førfte, — 

ſom, efter et ved Landskrone i Oreſundet 1757 fanget Individ, blev 

opmærffom paa denne Art, J folvte Udgave af Syftemet (1766) op— 

tog Linné den under Mavnet Gadus cimbrius efter Str. Meddelelfe, =) - 

og førft adffillige Mar fenere gav fidftnævnte, paa det ovenciterede Sted, 

en udførligere Beſtrivelſe tilligemed en, noget unojagtig men dog til 

Nød 

9 

XX) 

Fjendelig, Afbildning.**) Ingen af vore faa danſte Faunifter 

Da det fyres mig umuligt, med Nojagtighed at tælle Straalerne i 

førfte Rygfinne uden Disſektion, og jeg Fun i dette Ojemed har 

foretaget Disſektion paa bet ſidſtanforte Individ: anſeer jeg for 

rigtigere, hos de fire førfte Individer at forbigage mine Tællinger 

(hvilfe verle fra 37 til 48), end at anføre Tal, fom jeg iffe ſelv 

tør holde for paalidelige. 

Om Artsnavnet cimbrius er tildeelt Fiſten af Linné eller af 

Strusſenfelt, har jeg ligeſaalidt kunnet finde nogen beſtemt Cf- 

terretning, fom om Anledningen til denne Benævnelfe, Med Schnei— 

der at forandre Navnet til cimbricus, fan næppe holdes for ganſte 

rigtigt, ifær da bets Betydning, ſom bemarket, ſynes ubefjendt. 

Tab. II, A. Søvrigt er 'jeg af Formening, at den Fiſt, ſom 

Str. ſamme Sted beffriver (S. 24—27) og afbilder (Tab. II, B) 

under Navnet Gadus Mustela, og ſom Retzius efter ham hiddra— 

ger fom Synonym til fin G. Mustela, iffe er andet end M. 

cimbria. Baade det ſamme Fangefted og flere Omftændigheder i 

Beffrivelfen tale for denne Mening, og i Afbildningen finder den 

Bekraftelſe. Nilsſon ſynes ogſaa, faavidt jeg Fan ffjønne, af 

dele den, ſtjondt han forfigtigen undgaaer at udtale fig derover. 
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fynes at have kjendt denne Fiſt, *) ſtjondt den juft iffe fan ſiges at 

være overmaade ſjalden hos os. Ogſaa i de engelffe Fauniſters Fiſke— 

fortegnelſer ſavnes ben indtil den allerſeneſte Tid, og at den har været” 
Cuvier ubefjendt, fees beraf, at han ſammenblander ben med foregaa— 
ende Art. xx) Det er vel denne ſidſte Omſtandighed, ber har foranle— 
biget Reinhardt, i hang Recenſion af Nilsſons Prodromus (Maa— 
nedsſt. for Litter, Ste Aarg. Zdie Hæfte Side 248) til følgende Attring: 
„vi favne i Artsmarkerne af Motella cimbria og Mustela ſaadanne 
nye Kjendetegn, ſom funde være til Beviis imod de Ichthyologers Me— 
ning, der anſee begge ſom Afvigelfer af en og ſamme Art. Det ſynes, 
fom Forfatteren iffe har haft Lejlighed til en omfattende Sammenlig- 
ning.” Dette fidfte ſynes ogſaa at maatte anvendes paa Recenſenten, 
forſaavidt han ved disſe Linier har villet udtryffe en Tvivl mod de to 
Arters Forffjællighen. En omfattende Sammenligning vifer næmlig be 
omhandlede Arter faa ffarpt afſondrede ſom hoilkeſomhelſt to Arter, hen— 
hørende under cen Gruppe af Torffefamilien. 

— Et Individ af denne Art ſolgtes mig paa det kjobenhavnſke 
Fiſtetorv under Navnet „Kuldemynde“; dog er min Hjæm- 

melsmand for dette Navn for lidt paalidelig, til at jeg vover 
at lægge Vægt paa hans Udſagn, da jeg iffe hidtil har kunnet 

Str. har erholdt de to Fiſte med et Par Wars Mellemrum, og 
har maaffee enten flet iffe ſammenlignet dem umiddelbart, eller 
ſammenlignet bet ſidſt erholdte friffe Individ med det tidligere er— 
holdte tørrede, hvilfet letteligen funde bringe en mindre øvet Underſoger 
i Vildfarelſe. 

*) Med mindre Schonevelde fulde have figtet ſnarere til denne 
Art end til foregagende ved hang Mustela altera; hvilfet, under 
be to Forudfætninger, førft, at han virfeligen mener en Mustela, 
og bernæft, at han iffe under et Navn har ſammenblandet flere 
Urter: kunde fynes ret troligt. Man ſammenligne, hvad neden» 
for under Bengvnelſe og Forekommen findes anført. 

) Cuvier Regne animal, 2iéme edition, II, 334 not. 3: Ajoutez 
aux motelles ie Gadus cimbricus, Scbn., pl. 9; ou G. gvin- 

qgvecirratus, Penn. Brit. Zool. pl. 33, nommé mal å propos 
mustela par Bloch et Gmelin. Men Pennants five bearded 
Cod er virfeligt identiff med Linnés G. Mustela. 
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ſpore, at vore Fiffere fjende Benxvnelſen. Fiſterne i Kieler— 

fjorden ſtulle (efter Boie) falde nærværente Art Seequappe. 

Foruden de i Artsmarket nævnede Ejendommeligheder ad- Beſkrivelſe. 

ſtille en mere langſtrakt og ſmal Form, en flærfere fremragende 

Overkjcebe og den i høj Grad hvælvede Snude denne Art fra 

foregaaende. Sfær giver fidfte Forhold dens Ydre noget Paa: 

faldende og Ufædvanligt. 

Farven er paa Ryggen brungraa, paa Siderne guul— 

graa; under Bugen hvidagtig, dog iffe reen, men i det Graa— 

lige ; forſte Rygfinnes førfte Straale fulfort; anden Rygfinne 

omtrent af Ryggens Farve, men lidt lyſere og med en ſtor, ſort 

Plæt allerbageſt (udbredt omtrent over en haly Snees af de 

ſidſte Straaler).) Gadborfinnens forreſte Deel er lys, den 

bageſte ſortagtig (Farven, jo længer tilbage, deſto dybere) med 

lys Rod og fmal lys Rand; Halefinnen foroven graabruun, 

forneden fort. Bryſtfinnerne graabrune, tildels overlobne med 

Sort, ifær paa Underfladen mod Enden; Bugfinnerne lyſe. 

En Mængde ſmaa, førte Priffer, mindre end Knappenaalsho— 
veder, ere almindeligen ſtroede omkring paa Rygfinne, Ryg, 

Sider, Bryftfinner og Hoven. Som vvenfor bemærfet ere 

Mundhulen og Tungen førte (i det Blaalige); ogſaa Gialle— 

laagene viſe indvendigt en ſort Farve, ſtjondt mindre dyb. 

Udmaalinger. 

Totallæẽngde: 1033 B133; C113 D 123; 

fore Dødes AMG EUS BIDE DE 6666 

Søde over Sfalfets Aa 14751775 

Højde foran Haleſnnenßs Mods AOR 8 761: 

SSD EnNS flørfte soltees Ar 40775 Bb 13775" 10075 DD 4270 

Tykkelſen over Gjællelaagetg bag, Rand: A 11/7; B 15“3 C10””; 

*) Ogſaa har jeg, dog fun hog et Individ, bemarket en fort Plat af 

Form og Størrelfe ſom en rt pan anden Rygfinnes nittende 

Straale. 
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Tykkelſen over Halefpidfen: A 477; B 14775 C 175 

Ufftand fra Snudeſpidſen til Gjællelangets bagefte Mand: A 22 ; 

B 247; C.23''; D 245%) 

Overkjab. Fremragn. foran Underfj.: A2“; B343 (277: D 3; 

Afſt. mell. forr. og bag. Neſebor: A 1177; B243 CR": D2!: 

Afſtand mellem bagefte Næfebor og Ojets forrefte Rand: A 2"; 
B DKs Cc DILLS D 2 

indbyrdes Afſt. mell. forr. Par Næfeborer: A 33; BAJ3 CA"; 

indbyrdes Afſtand mellem bag. Par Naſeborer: A 51775 B 747; 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 27”; 

ftørfte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: A 14"; 

Længden af forr. Neſeb. Hudlap: A 74/73 B84“3; C 7775 D 9: 

Afſt. mell. forr. Neſeb. og Snudens Hudtraad: A21'73 B 21/7; (3; 

Snudetraabens Lengde 33B3302 DTU 

Hagetraadens Længde: A 4/75 B 4/75 31775 DD. 337; 

bet opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 14177; B 17”; 

det opfpilede Gabs Brede indvendigt: A 107; B 12; 

Mellemfjæbebenenes Længde: A 77; B 104"; 

Dverfjæbebenenes Længde: A 10/7; B 144"; 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelſen: A 11177; B 17; 

Afſtand fra Snudefpidfen til Øjets forrefte Rand: A 677; B 817”; 
C 647; D BES 

Dijels Len adegjennem (TE SA ASER 0 

Øjets Soidegjennenſn ASS US BLAU GAME SAS 

Ufftanden fra Øjets bageſte Rand til Forgjællelaagetg bagefte Rand: 
4 72/41; B 9; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 51/75; B 62/7; D 61/7; 

Ufftand fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: A 197"; 

BOSS BOSS D-2's É 

førfte Rygfinnes Længdeftræfn.: A12“3 B 14“3; Cl3D 157"; 

Længden af forſte Rygfinnes forſte Straale: A 18”; B 253 

Afſt. mell. forſte og anden Rygfinne: A 2/7; B243; C277:D 37; 

anden Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 67; B 8”; 0C63“;3 D 71; 

anden Rygfinnes flørfte Højde: A 54/7; B 9/7; C 6; 

Ufftanden mellem anden Rygfinne og Halefinnens Rod: 0; 

+) Hos et Individ paa 113“ var Hovedets Længde 247, Kroppens 

ftorfte Højde 12”, 
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Bryftfinnernes Længden 163 B 9 CASA 

Bryftfinnerneg Brede ved Roden: A 44/7; B 5; 

Bugfinnernes Afftand fra Underfjæbens Spidſe: A 183““; B 24"; 

C 221; D 22; 
Bugfinnernes Længde: A,.97; B-12'3 0 1077; D 11”; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 2“3 B 24"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand: A 4"; 

B 4175 C 417; D 5”; 

Gadborets Lengdegjennemſnit: A 1377; C 1”; 

Gadborets Afſtand fra Gadborfinnens Begyndelfe: A 175 D 14"; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 48"; B627; €C 57; D 52”; 

Gadborfinnens ſtorſte Døjdes A 4/75 BB 7775 C 577; -D 65 

Gadborfinnens Afftand fra Halefinnens Rod: 0; 

Halefinnens Længdeftræfning fra Siberne til Spidſen: A 20”; 

BE IS 000 

Halefinnens Længde i Midten: A 14/7; B 161775 C 1477; 

Halefinnens Stræfning langs Halens Sider A 777; B 6", 

Hovedet, hvis Længde i Regelen ſynes at indeholdes 

omtrent 5, Gange 1 Totallængden, og hos alle af mig under: 

føgte Individer overgik den ſtorſte Hojde temmelig betydeligt, 

er langſtrakt og noget fammentryffet fra Siderne. Pandefla— 

Den horisontal i Længderetningen, men fonver eller afrundet 

mod Siderne; Underfladen ligeledes noget hvælvet. Snuden 

er fort (omtrent % af Hovedets Længde, kortere end Afſtanden 

fra Øjets bageſte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand, og 

ikke meget betydeligt længer enn Djets Lengdediameter), i en 

meget betydelig Grad hvælvet, næften puklet, fortil lodret ned— 

ftigende og altfaa ligeſom afſtumpet. Fra Midten af Snu— 

Dens nederſte Rand fortil udgager en fort, borſteformig, ned— 

adrettet Hudtraad. Ligeſom Snuden rager frem foran Over- 

fjæben, faaledes rager denne atter betydeligt ud over Underfjæ- 

ben, faavel fortil fom paa Siderne. Læberne ere temmelig 

ſtore, iſer danner Underlæben en ret betydelig Hududvidelſe 

paa hver Side. Den Sfjæggetraad, fom fremtræder fra 

Foreningen af Underfjæbens to Halodele, ſynes altid at være 
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længer end Snudens Hudtraad, og altid kortere end Øjets 

Længdediameter. ") Den tilſpidſes gradeviis, og bliver i En— 

ben færdeles tynd og ſpids; da den imidlertid har en temmelig 

betydelig Tyffelfe ven Roden, kunde den maaffee med ſtorre 

Ret figes at være langſtrakt-koniſt end børftedannet. Tæn- 

derne danne i Mellemfjæbebenene en Rasp, eller udgjøre flere, 

tætfirlleve Ræffer; da Tandbaandet er meget bredere + Midten 

end ved Siderne, er naturligvis Nælfernes Antal ftørft paa 

førfte Sted. Markes maa, at den yderſte Ræffe beſtaaer 

af meget ftørre Tænder **) end de følgende, og at atter i denne 

yderſte Ræffe de midterfte betydeligt overgage de yderſte i Stor— 

relfe: tre eller fire Stykker paa hvert Mellemfjæbebeen ſynes 

endog at funne fortjene Navn af Hundetænder. J det Hele 

taget ere Tænderne ftærfe, ſpidſe, lidt krummede. J Under 

fjæben danne Tænderne ingen Rasp, men udgjøre fun fo 

Ræffer; Tænderne i den bagefte Ræffe ere meget ftørre end 1 

den forreſte. Paa Plvugffjærbenets forrefte Ende har jeg 

fun bemærfet en enefte Ræffe ſmaa Tænder, der fidde i en ret 

Binfel; det hele Antal overſtiger iffe et Dufin. FF) Foran 

Mellemfjæbebenenes Tænder bemærkes en Ræffe ſmaa Papiller, 

og bag Tænderne har jeg fundet en lille Hududvidelſe eller et 

rudimentært Ganeſejl (det forſte Spor dertil hos denne Fa— 

+) Søvrigt finder endeel individuel Forffjællighed Sted, faa at Traadene 

ſtundom ere abfolut længere hos et mindre end hos et ſtorre Individ, 

hvilfet de ovenſtaaende Udmaalinger ogſaa angive et Exempel paa. 

xx) Tænderne i denne Ræffe ere hos den friffe Fiſt af en mork Pur— 

purfarve. 

***) Det Anforte viſer, i hvilken betydelig Grad Tandforholdet hos 

nærværende Art er forffjælligt fra det hos foregaaende Art, faa af 

De ene derved mere end tilftræffeligt kunne adſtilles. Da imidler— 

tip Tandforholdets ſande Beffaffenhed er noget vanffelig at iagt- 

tage uden paa Sfelettet, har jeg iffe holdt det for henfigtgsmæs- 

figt, at optage det i Artsmarkerne. 
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milie). Tungen ſidder langt tilbage, er ſtor, bred, ſtarkt 

hvælvet, allerforreſt lidt tilſpidſet og adffilt fra Underkjgbens 

Bund. Svælgbenene vife ingen Afvigelfer fra det almin— 

delige Forhold hos denne Familie. De forreſte Næfebører 

ere anbragte næften i Enden af Snuden, eller hvor den begyn— 

der af flige fodret ned, og de kunne altfaa ingenlunde her, ſom 

ellers hos Torffearterne, figes at ligge i Panderanden; de ere 

af middelmaadig Størrelfe (maaffee fortjene de endog at kaldes 

flore) og næften kredsrunde; fra deres bageſte og yderfte Rand 

udgaae de borſteagtige Hudforlængelfer, der udmarke 

fig ved en betydelig Storrelſe, faa at de iffe blot overgang 

de andre Skjceggetraade i Længde, men ogſaa Øjets Længde 

Diameter i en ikke ringe Grad; naar de lægges tilbage, naae 

de langt forbi Midten af Øjets Lengdediameter. De bages 

ſte Næfeborer ligge omtrent i Linie med Øjets nederfte Rand, 

midt imellem de forreſte og Øjets forrefte Rand,“) men noget 

mere ud mod Siden end de forrefte (altfaa med ſtorre indbyr— 

Des Mellemrum); de vvergaane disfe meget 1 Størrelfe, have 

en oval Form (efter Legemets Længderetning), og vife paa den 

forrefte Rand et Rudiment af en Hududvidelfe eller en næften 

umærfelig Hudflig. Ojnene, hvis everſte Rand ligger i 

Pandefladen, ere af langſtrakt, oval Form, bagtil noget højere 

end fortil (eller med andre Ord: Ovalens Spidſe vendt fremad). 

andens Brede mellem Øjnene flager lidt tilbage for Snudens 

Længde (fra Øjets forrefte Rand), og denne atter for Kindens 

Længde (fra Øjets bagefte Rand til Forgjællelaagets bageſte 

Rand). Gjælleaabningerne funne iffe ſiges at være ftærft 

kloftede, da de bagtil og foroven fun ligge i Linte med Øjets 

Midte, og fortil fun naae hen under Forgjellelaagets bageſte 

Rand; ikke deſtomindre tilſtede de en betydelig Udvidelfe. 

*) Forholdet ſynes, efter mine Udmaalinger, at være nøgen individuel 

Ufverling underkaſtet. 
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Gjælleftraalerne, i Regelen fyv i Tallet, ) ere temmelig 

tynde og fvage, ifær de to eller tre ſidſte; alle ere de fabelag= 

tigt frummede. Gjællebuerne have omtrent ti torneberende 

— 

% 
] 

Knuder (efler vel endog et noget ringere Antal) i hver Ræffe; 

uagtet Knuderne i den yderſte Bues yderſte Rekke ere noget 
mere langſtrakte og flade end de øvrige, funne de næppe fortjene 

at faldes bladdannede (og endnu meget mindre traaddannede). 

Endnu maa, inden jeg forlader Hovedet, bemærfes, at dets 

Overflade er forfynet med en ſtor Mængde Kirtelaabninger: | 

cen Rekke følger Underfjæbens Grene; en anden, langt talri— 

gere, iagttages langs Snudens nederfte Rand, tæt ovenover 
Dverfjæben ; adſtillige Kirtelaabninger fees ovenpaa Snuden; paa 

Kinderne danne Aabningerne en næften regelmæsfig Kreds o. ſ. v. 

Ryggen vifer bag Naffen en dyb Fure, hvori førfte 

Rygfinne optages. Denne, hvis Længdeftræfning omtrent er 

lig med Hovedets halve Længde (ſnart, fom det ſynes, lidt 

kortere, fnart lidt længere), begynder lidt foran Gjællelaagets 

bagefte Rand, og udmærfer fig ved den fulforte Farve og Leng— 

Den af førfte Straale, hvilfen, naar den lægges fremad mod . 

Snudeſpidſen, ræffer de bageſte Næfeborer, og, lagt tilbage 

fangs Ryggen, naaer anden Rygfinnes tredie eller fjerde Straale. 

Den er temmelig tyf ved Roden, men meget blød og bøjelig. 

De følgende Straaler vife ganffe famme Forhold ſom hos fo— 

regaaende Art. Anden Rygfinne, fom fun ved et ringe 

Mellemrum adffilles fra førfte, og hvis Længdeftræfning altid 

temmelig betydeligt overftiger den halve Totallængde, begynder 

fint foran Enden af Bryftfinnerne, og naaer lige til Roden af 

Halefinnen, fra hvilfen den fun adſtilles ved et vinfeldannet 

Indſnit. Dens Straaler have en meget ffraat tilbageliggende 

Stilling; endeel af de førfte rage lidt frem med Spidferne af 

Den forbindende Hud; hvorimod i Finnens fidſte Halvdeel næppe 

2) Dog et af de underſogte Individer fandtes kun fer Gjælleftraaler. 
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noget Spor heraf vifer fig. Straalerne ere kloftede i Enden 

med Undtagelfe af den førfte; de tre eller fire forſte Straaler 

og de fire eller fem ſidſte ere kjendeligt fortere end de øvrige, 

hvorimod disſe fun viſe meget ringe indbyrdes Forſtjel. Bryſt— 

finnerne temmelig forte (almindeligen indeholdes de otte 
Gange eller lidt mere 1 Totallengden), brede, ovale; fyvende 

og ottende Straaler de længfte, indbyrdes lige lange. Bug: 

finnerne, hvis Rod omtrent er anbragt under førfte Ryg— 

finnes førfte Straale, ere meget kortere end Bryftfinnerne (de 

udgjøre næppe 2 af disſes Længde, og indeholdes tretten til 
fjorten Gange 1 Totallængden); de vife tre af Huden langt 

fremragende Spidſer (førfte, anden og tredie Straale, hvorimod 

de følgende fremrage lidet eller flet ikke), af hvilke den for an— 

den Straale er den langſte; førfte Straale er kortere end tre— 

die, men omtrent ligelang med fjerde. Afſtanden fra Bugfin— 

nernes Spidſe til Gadboret er næften dobbelt faa fang ſom 

Bugfinnernes Længde, Gadboret ligger omtrent under anden 

Rygfinnes tiende eller ellevte Straale, lidt foran Enden af To— 

tallængdens førfte =, fjældnere i Enden af dens førfte Tredie— 

deel; det har en ikke ubetydelig Vidde. Tæt bag det fremtræ- 

der Generationsaabningen fom en lille Papil, der fun 

ved et ringe Mellemrum adffilles fra Gadborfinnens Begyndelfe. 

Gadborfinnens Længdeftræfning udgjor vel alt d mere end 

2 af Totallængden, men altid mindre end den halve Totallængte, 
og er altfaa meget fortere end anden Rygfinne, under hvis 

clevte eller tolvte Straale den forft pleier at tage fin Begyn— 

delfe; ffjøndt den naaer til Halefinnens Rod, ja vel endog Midt 

op paa Siden af denne, ophorer den dog lidt foran anden Ryg— 

finnes Ophør. JF Højde flaaer den lidt tilbage for anden Ryg— 

finne, ligeſom i Længde, men ſtemmer i de øvrige Forbold mes 

get nær overeens med den. Halefinnen gaaer vel temmelig 

langt op paa Siderne af Halen, dog ikke mere, end at dens 

Længde i Midten er dobbelt faa ſtor ſom dens Længde langs 
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Halens Sider, efler endnu noget mere; dens midterſte Straaler 

ere de længfte, og Formen bliver altfaa noget lancetdannet, dog 

med afrundet Spidfe. Å 

Sidelinien begynder ovenover Gjælfleaabningerne og 

Bryftfinnernes Rod, og altſaa i Rygfladen eller dog paa den: 

nes Grændfer; men, idet den gradeviis ſtiger ned, danner den 

ingen egentlig Bue eller tydeligt fonver Linie ſom hos føres 

gaaende Art; fnarere derimod en Sfraaning,”) indtil den lidt 

foran Midten af Rygfinnens Længde bliver horizontal. Den 

beftaaer iffe af en uafbrudt fortløbende Linie, men dannes af 

en Mængde, indbyrdes ved et vidt Mellemrum adffilte, Kirtel- 

aabninger af en meget langſtrakt og ſmal Form. Antallet af 
disſe Kirtelaabninger belober ſig paa hver Side omtrent til 

tredive**); deres Længde fan omtrent anfættes til en Linie; 

deres indbyrdes Afſtand, ffjøndt ingenlunde ligeſtor, er altid 

meget betydeligere end deres Længde (indtil omtrent 4“ eller 

vel endøg mere); paa Midten af Kroppen har jeg fundet dem 

meft fjernede fra hverandre. De udmærfe fig iøvrigt hos den 

friffe Fifi ved en rodguul Farve, 

Sfjælbeflædningen er maaffee rigeligere end hos no— 

gen af de hidtil omtalte Torffearter; thi iffe blot ere Hovedets 

Overflade og Sideflader bedekkede med Sjæl lige til Overlæ— 

bens Rand, men Underfladen vifer ligeledes Sfjæl baade paa 

Underfjæbens Grene og de mellemliggende bløde Dele lige til 

Hagetraaden. Anden Rygfinne og Halefinnen ere rigeligen 

forſynede med Sfjæl paa den Straalerne forbindende Hud næ: 

*) Dog er denne Skraaning juft iffe jævn, men meget ubetydelig 

indtil over Gadboret, hvor Sidelinien, efterat have holdt fig nær 

Ryggen, førft Fjendeligt begynder at ftige ned. 

xx) Dog ſynes det at være endeel Afvexling underkaſtet uden Henſyn 

til Fiſtens Storrelſe; thi, medens jeg hos et ſtorre Individ kun fandt 23 

til 24, talte jeg hos et mindre Individ 33 Aabninger paa den ene 

Side, men fun tredive langs ben anden. 
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ften til Randen; derimod har jeg paa Gadborfinnen fun fun- 

det Sfjæl mellem de fold til femten ſidſte Straaler; Bryſt— 

finnerne vife fun Sfjæl paa den ydre Side i omtrent 1 af 

Længdeftræfningen, og Bugfinnerne mangle ganffe Sjæl. Sfjæl: 

lene ere alle taglagte, felv paa Snudefpidfen og Hovedets Un— 

derflade; iøvrigt ere de fmaa og hudagtige. De ftørfte SFjæl 

hos et Individ af lidt mere end ti Tommers Længde fandt jeg 2” 

lange og 2” Vrede, Formen en ret ſmuk og regelmasſig — 

Straaler * Sfjællene ikke, men fun et Antal koncentriſke Ringe 

(henimod tredive paa Sfjæl af den angivne Storrelſe). Ved 

en mere eller mindre fuldftændig (altid dog, ſaavidt min Erfa— 

ring gaaer, i Midten afbrudt) Længdeftribe deles hvert Sfjæl, 

og ligeledes enhver af de foncentriffe Ringe, i to ligeſtore 

Dele. Længdeftriben, der, ſom bemarket, altid er afbrudt, 
burde maaffce, netop paa Grund deraf, hellere betragtes ſom 

to uafhængige Striber, faameget mere fom den bliver bredere 

i begge Ender mod Periferien af Sfjællet, finere og fpidfere 

mod Midten. J den forrefte eller ffjulte Ende af Skjellene 

er Linien altid meget bretere, mere fanaldannet, om jeg faa 

maa fige, end i den bagefte, fremragende Ende, og ophorer des— 

uden fortil med et Mille Udſnit 1 Skjellets Rand. Denne ſidſte 

Ejendommelighed gjør det let, ene ved Underføgelfen af SFjæl- 

lene at adffille nærværende Art fra alle foregaaende Torffearter. 

Hos et Individ af 101" udgjorde Længden af. Bughulen, — 

ſom kun fortſetter ſig Ka ubetydeligt bag Gadboret, iffe 

fuldt 217, altſaa mindre end 4 af Totallængden. Bugs 

hinden ev fulfort, Leverens Forhold for faa vidt det fædvan- 

lige, at dens venftre Lap er den længfte; men det afviger deri, at 
den er temmelig lille, da Spidſen af den venſtre Lap næppe naaer 

ud over Midten af Bughulens Længde. Milten omtrent 7“ 

fang og 27" bred, af treſidet prismatiſt Form, 1 Enderne no— 

get tilfpidfet. Spiferøret og Maven omtrent af lige 

Længde ſaavelſom Vidde (tilfammen omtrent 1“ Tange) med 
Danmarks Siffe. II. 44 
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meget tyffe Vægge. De fer meget ftærft fremtrædende Lengde—⸗ 
folder, ſom vife fig paa Spiſerorets indre Flade, fortfætte fig 

lige til Bunden af ben ſtumpt afrundede Maveſek. Port: 

nerdelen, fom udgaaer omtrent fra Midten af Pavens Un— 

derflade, eller maaffee noget nærmere dens forrefte Ende, er ikke 

af koniſk eller jævnt tilfpidfet Form, men beholder fin Brede 

indtil Enden, hvor den pludſeligen indſnores ftærft; dens Indre 

vifer fer Lengdeſolder, ligeſom den øvrige Mave og Spiſero— 

ret, dog mindre flærft fremtrædende. Blindtarmene ere 

fun fyo 1 Tallet, men deres Storrelſe er forholdsvis betyde— 

lig (9 til 117). Længden af Tarmekanalen fra Blind 

tarmen til Gadboret udgjor omtrent 7“ eller lidt mere end 2 

af Totallængden; dens Vidde er ikke ubetydelig; med Henſyn 

til Bojninger vifer den det fædvanlige Forhold, eller danner 

tre parallele Styffer, Wggeſœkkene ganſte af ſamme 

Beſtaffenhed ſom hos foreggagende Art. En lille Svomme— 

blære (omtrent 10“ fang og 4“ bred) findes anbragt i 

Midten af Bughulens Længde ; den har en noget fladtrykt Pære- 

form, og udfender fra fin forrefte, tilſpidſede Ende i Retningen 

fremad en traadformig Forlængelfe ; dens Vægge ere temmelig 

tykke. Nyrerne vife en betydelig Udvifling, idet de ikke blot 

forreft og bageſt i Bughulen danne ſtore Masfer, men ogſaa 

langs begge Sider af Rygraden udbrede fig temmelig meget. 

Urinblæren er flor, og udfender paa hver Side ct Horn 

eller en Forlængelfe, af hvilfe det venſtre udmærfer fig ved en 

ganffe overordentlig Længde (jeg har fundet det 447" Tang); i 

Udſeende vifer dette Horn nogen Lighed med en Tarm. 

Rnoglebyg⸗ Mellemfjæbebenene ere forte (de udgjøre omtrent 3 

ne af Dverfjæbebenenes Længde) og tillige temmelig tynde; den 

aarebladdannede Udvidelſe langſtrakt og fmal, 1 Enden afrundet- 

tilſpidſet, adffilt fra Knoglen ved et dybt, meget ſmalt Indfnit, og 

altfaa liggende tæt op til denne. Overfjæbebenet er langt, 

meget fyndt og ſvagt, lidt fremadfrummet, fun i ringe Grad 
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udvidet i Enden (det er den forreſte Rand, ſom udvider fig). 

Hovedets Knogler blive vanffelige at underſoge formedelſt det 

tykke Lag af Slimkirtler, ſom bedæffer alle Hovedets Dele 1 

højere Grad end hos nogen foregaaende Torffeart (ffjøndt de 

to ſidſt beffrevne Arter dog vife en Tilnærmelfe til dette Forhold). 

Ojebenenes Kjade dannes af fer tønde og ffjælagtige Knogler; 

ben forrefte er meget lang, men tillige meget ſmal (dens 

Længde fire til fem Gange ſtorre end dens Brede); de andre 

alle fmaa. Gjællelaagsftyfferne frembyde omtrent ſamme 

Form fom hos foregaaende Art, eller fjærne fig dog fun meget 

ubetydeligt derfra. Næfebenenes Sider ere bøjede flærft 4 

Vejret, fan at to Kanaler derved dannes, Hjerneſkallens 

Pandeflade er noget mere fonver end hos foregagende Art, 

men ligeledes ganffe uden Spor til Middelkjol; Sidekjolene 

aldeles rudtmentære, faa at Sporet af dem vanffeligen opda— 

ges. Jovrigt udmærfer Hjerneffallen fig ved to meget ufæd- 

vanlige Forhold: forſt ved den ringe Brede af Pandebenet mellem 

DOjehulerne, hvilfen fun omtrent udgjor en Trediedeel af den 

Brede, Panden vifer, før de bløde Dele ere bortfjærnede (hos 

Individet A 127, hos B 2593; dernæft ved en Torn eller 

Vig, ſom fremrager fra den øverfte Rand af Crista occipitalis. 

Det er forſte Rygfinnes forfte Straale, ſom ved Ligamenter er 

hæftet til Cr. occipitalis, der frembringer denne Torn, hvortil 

vel findes Spor hos foregaaende Art, men meget fvagt. 

Hos andre Torffearter har jeg ikke bemærfet noget Lignende. 

Skulder- og Armapparatet frembyde ingen mærfelige Af- 

vigelſer. Den Green, ſom Bæœkkenbenet udſender paa den 

indre Side, er meget lang og tynd, ſamt bojet lidt tilbage, 
ſaa at den danner en noget ſtump Vinkel med Hovedknoglen. 

Ryghvirvlernes Antal 52, næmlig 16 Bughviroler og 

36 Halehvirvler. Det førfte Par Ribbeen har jeg fundet 

hæftet til den tredie Hvirvel; forſte Rygfinnes forſte Straale 

er anbragt mellem førfte og anden Hvirvel, anden Rygfinnes 

14% 
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førfte Straale mellem fyvende og ottende Hoirvel. Til Tvær: 

fortfættelfer vifer allerede den femte Hvirvel Spør; dog 

blive de forſt ret tydelige paa den ottende, og naae ikke deres 

ſtorſte Udvikling for paa de tre ſidſte Bughvivler; de ere for- 

holdsviis ftørre end hos foregaaende Art, flade") og brede, i 

Enden tilſpidſede. Den forſte Halehvirvels nedſtigende Ring 

danner en meget langftraft Oval (uden nogen i dens Indre 

fremtrædende Torn) med bred Indfatning, efterdi Ringen er 

ftærft ſammentrykket 1 Retningen forfra bagtil. Samme For- 

hold vife et Par af de folgende Ringe, fun at de ere mindre. 

Det har iffe været mig muligt at opdage Ribbeen-lignende 

Vedhæng paa nogen af Halehvirvferne, og jeg troer at turde 

antage, at de hos denne Art ganffe ſavnes. De ti fidfte Hales 

hvirvler afgive Støtte for Halefinnen. ; 

Storrelſe. Størrelfen angaagende veed jeg Intet at feje til det, ſom 

angives ved de ovenfor anførte Udmaalinger, hvorefter Mid— 

bellængden bliver at anfætte omtrent til en Fod. 

— Forſt for nogle faa Aar ſiden bemerkedes denne Art paa 

Den ffotffe Kyſt, da den tidligere blot var kjendt ſom ffandina- 

viſt. Den forekommer fra det nordligfte Norge, eller omtrent 

720 nordlig Brede, til en Stræfning ned i Oſterſoen.“*) Hyp— 
pigft ſynes den hos os at træffes i Oreſundet og 1 ftore Bælt. 

J Løbet af ti til tolv Mar har jeg fun feet den fanget fyv 

eller otte Gange paa vore Kyfter. 

— Om dens Levemaade har jeg ingen Erfaringer; den ſynes 

Levemaade. at opholde fig paa dybt Vand, og bider undertiden paa Bund— 

*) Dog er Overfladen lidt fonver, Underfladen fvagt konkav. 

**) Selv er jeg i Befiddelfe af et Cremplar, fanget i Lyngens-Fjord 

i Finmarken. Efter Meddelelſe af Or. Boie fangedes et Indi— 

vid i Oſterſoen ved Kiel den 10de Juli 1824. Disſe to Fakta 

angive altfaa nøjagtigt Grændfen for bens Udbredelſe i Mord og 

Syd efter vor nuværende Kundſtab. 
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kroge. I dens Mave har jeg fundet ſmaa Kræbsdør og to— 

ſtallede Bløddyr. : 

Legetiden er endnu ubefjendt. *) Sorplant« 

Den tretraadede Havkvabbe (Motella tricirrata Bloch). 

Da denne Art ſees temmelig almindeligt nogle Steder paa den 

ſydlige engelffe Kyft, og da den tillige træffes paa Norges Veſtkyſt *), 

er bet iffe urimeligt, at den ogſaa ſtundom vil forekomme ved Veſtſiden 

af Iydland og Hertugdømmerne; hvorfor jeg anbefaler den til fremtidige 

Underſogeres Opmæarkſomhed. Nilsſon meddeler (Prodr. Side 48) 

folgende Artsmarke for den: 

Farven guulbrun med temmelig ſtore, forte Platter; Rjæs 

berne lige lange; to Traade paa Overfjæben og een Zage- 

traad; Longden en Fod. 

Paa ben engelffe Kyſt træffes Individer af indtil fytten Tommers 

Længde. Efter Narrell (Br. fishes II, 189) viſe be forte Plætter fig 

førft hos Individer, der have naaet fer til fyo Tommers Længde. 3 

Form i Almindelighed ligner denne Art meget de to foregaagende; maa— 

ffee er ben dog forholdsviis lidt fortere og plumpere; ogſaa ſynes forſte 

Rygfinnes førfte Straale at være lidt kortere end ſels hos den femtrag- 

dede Kvabbe. 

*) Vel har jeg, ſom ovenfor under de indre Deles Beffrivelfe anty— 

det, underføgt en Dun med ftærft udviflede Rognſakke; men jeg 

favner fiffer Angivelſe af bette Individs Fangningstid, ffjøndt jeg 

mener, at have nøgen Grund til at anfætte ben til ben ſidſte Halv— 

deel af Maj eller ben førfte Halodeel af Juni. 

xx) Efter Nilsſon ſtal den endog ved Bergen være befjendt under et 

eget Navn: Steenlange. Selv har jeg imidlertid iffe kunnet komme 

paa Spor efter der under dette Navn, og bet ev derfor næppe me— 

get udbredt, 
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Slægten Phycis Art. 

To Rygfinner, een Gadborfinne; Bugfinnerne beftaaende af en 

enefte, meget forlænget, ofte gaffelagtigt kloftet Straale. Skjaggetraad 

under Dagen, 

Phycis furcatus Penm, 

Med Denfyn til denne Fiſk er Forholdet næften det famme ſom med 

foregagende; den nævnes her, fordi ben er truffet baade paa de engelffe 

Kyfter og ved Norges Veſtkyſt, ſtjondt ſjeldent, ifær pag fidfte Sted. 

Den nager omtrent to Fods Længde. Uagtet dens bre adſtillige 

Genfeender minder om Kulmulen (Merluccius vulgaris), gjør Bug— 

finnernes Beffaffenhed den dog ved forſte Øjefaft fjendelig blandt alle 

nordiſte Torffearter, Fra en Middelhavs-Art af ſamme Slægt (Phycis 

mediterraneus Lar.) adffilleg den let, ikke blot ved ben meget betyde— 

ligere Længde af Bugfinnerne (dobbelt faa lange fom Hovedet), men 
mm ogſaa ved forſte Rygfinnes høje og tilſpidſede Form. 

—— — — 



Brosmeſlcegten (Brosmius Cuv.). 

Een fang Rygfinne; een Gadborfinne; Sfjæggetraad un— 

der Hagen. 

53de Art. Brosmen (Brosmius vulgaris Cuv.). 

Farven almindeligen graabruun med hvid Bug Artsmarke. 

og nogle brede, gule Tværbaand; de vertikale Fin— 

ner brunemedfort Bord, indfattet af en fmal, hvid 

Rand ODDE DELS enge indeholdes omtrent rr 

Gange i Totallængden. Underfjæben lidt længer 

endOverfjæben. Sidelinien ftærftnedffraanende 

mod Gabboret Ojnene temmelig ſtore ovale ef⸗ 

ter Hovedets Lengde. Rygfinnen og Gadborfin— 

nen ſammenvoxede med Halefinnen. Bugfinnerne 

fun med fem Straaler. 

Rygf Bryſtf. 23; Bugf. 5.5, Gadborf. 13; Halef.47 7). 

*) Den tyffe, flimede Hud, ſom indhyller alle Finnerne, og ſom gjør 

Tællingen af Straalerne ſerdeles vanffelig, er Grunden til, at 

jeg Fun har faa fan Angivelfer at meddele over Straaletallet hos 

denne Fiſk. i 

Total: 22 “3 Rygf. 93; Bryſtf. 23; Bugf. 5; Gadbf. 71; Halef. 37. 

— AS EK ANEDE PMO SE 53 ms Øg 

— RV SE FODS AE RODO 5 oe ydre vs AGES AN 
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Synonymi. 

Aſbildning. 
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Ascanius, Icon. rer. natur. Fasc. Ilus. pag. 7: le Brosme ; 

Gadus Brosme. 

Muͤllers Protr. n. 340: Gadus Brosme. 

— — mn. 341: Gadus Brosme. 

Olavius, Skagens Beſtr. Side 165 n. 22: Rejle? 

Cuvier, Regue animal IIème ed. IE, 334: Gadus brosme Gm. 

— — — — — Ik, 335: Gadus lub. 

Ascanius J. c. tab. 17. Ovenſtaaende Traſnit er efter Original— 

Tegning. 

Strøm er den forſte Zoolog *), ſom har beffrevet nærværende, 

Linné ubefjendte, Fifi (Sondmors Beſt. I, 272), og tillige leveret en 

Afbildning af den, hvorimod han iffe meddeelte den noget. fyftematift 

Navn, Denne Mangel afhjalp Ascanius, og gav desuden en noget 

bedre Afbiloning end ven ftrømffe, men ingen Beffrivelfe. Det er ri» 

meligviis Uovereensſtemmelſe i Afbildningerne, i Forbindelſe med nogen 

Afvigelſe mellem det af de to nævnte Forfattere angivne Straaletal, ber 

har forledet Muͤller til at betragte Stroms Brosme ſom forſtjallig 

fra Ascanius's, og ſaaledes opſtille denne Art under to Numere, ſtjondt 

med ſamme Navn. Olavius's Angivelſe, ifølge hvilfen der ved Ska— 

gen fanges nogle meget fmaa Langer, „hvilke ſidſte + Island kaldes 

Kejler“, Fan viſtnok med den ſtorſte Grad af Rimelighed hendrages til 

Brosmen, efterdi netop denne blandt be islandſte Fiffere er bekjendt un— 

ter Navnet Kejla. Og bette antaget, bliver Olavius at betragte ſom 

Med Henſyn til be anførte Tællinger fan markes, at jeg, hvad 

førfte, tredie og fjerde Individ angaaer, er fuldkomment overtydet 

om Rigtigheden af be angivne Tal, efterdi Tællingen er foretaget 

paa Skeletter, eller dog efter Bortpræpareringen af ben Straalerne 

bedakkende Hud, Hvad derimod det andet Individ i Ordenen angaaer, 

ſom viſer faa betydelig Afvigelfe fra de øvrige, da har' netop Afvigel— 

ſen fremkaldet Tvivl hos mig om Rigtigheden af denne Tælling, 

fom er foretaget for adffillige Mar tilbage og uden Disſektion, og 

ſom jeg nu for Tiden iffe fan underkaſte Reviſion. Jeg har imidlertid 

hellere villet hidfætte den med Tvivl, end ganſke forbigane ben, og 

anfører endnu, at førfte og andet Individ hidrøre fra Færøerne, 

tredie og fjerde fra Norges Veſtkyſt. 

) Pontoppidan omtaler den vel adffillige Mar tidligere, men uden 

Beſtrivelſe (Norges Nat. Hiſt. IE, 178), 

"4 

Å i 

i 

J 
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den, der førft har beriget vor Fauna med Brosmen, efterdi be antre, ovenfor 

anførte, Forfattere fun Fjende ben ſom norſt. Cuvier, ber iffe felv 

bar haft Lejlighed til at anſtille udſtrakte Unverføgelfer over Brosmen, 

og ſom fynes at have overſeet, at allerede Retzius*) erkjendte ben af 

Euphraſen**) unter Navnet Gadus Lub beſtrevne Fiſt for en almin— 

delig Brosme: har troet at maatte optage denne G. Lub fom egen Art, N 

bøg rigtignof fun med Tvivl (il parait & cæt.). 

Danffe Navne for denne Fiſt fjender jeg ikke.**x) J den —— 

gotheborgſte Sfjærgaard hedder den Lubb; paa den norffe 

Kyſt og paa Færøerne Brosme, hvilfen Benævnelfe den ogſaa 

har paa Island, foruden det allerede bemærfeve Navn Keila.7) 

J Formen i Almindelighed ftaaer denne Art nær Langerne Befrivelfe. 

og Kvabberne, fun at den er af fortere og plumpere Forhold. 

Med Henfyn til Farvefordelingen nærmer ben fig meget til Lan— 

gen, ifær hvad be vertifale Finner angaaer. 

Hos levende eller nyligt fangede Individer, ſom jeg har 

haft Lejlighed til at underføge, vare Ryg og Sider af en liv— 

* 
Å 

=) Fauna svecica, edit. IIIia. 1800. 

FEYSNOV: AGE Rss ACads'Sv.… 1794. 

xx) Ved denne Lejlighed man anføres en, mig af FZiffere paa Hirts— 

holmen meddeelt, Cfterretning, ifølge hvilfen en Fiſt, ſom ber paa 

Stedet er befjendt under Navnet Lovert eller Loert, om Vinte— 

ren, ifær i Februar og Marts, ffal drive paa Land efter fvære 

nordlige Storme i ftor Mængde. Saavirt jeg af Fiffernes Be— 

ffrivelfe har kunnet flutte, maa denne Fiſk uden Toiol henhore til 

Torffenes Familie, og enten falde fammen med Brosmen, eller 

maaffee med en af fe ovenfor omtalte Havkvabbe-Arter. Umulig— 

heven af at fremkalde nogen Deeltagelfe for videnſkabelige Under— 

føgelfer i nærværende Skrifts Retning, har hindret mig i at op— 

fare bette ligefom flere Punkter i vor Fiſke-Fauna, uagtet Til- 

vejebringelfen af bet bertil nødvendige Materiale iffe vilde "have 

nøgen Banffelighed for vedkommende Egnes Beboere. 

3) Paa Orfney -= og Shetlands-Oerne hedder den Torſk og Tuſtk. 

Om bette er at betragte fom noget Tilfaldigt, eller fom et Exem— 

pel paa Artsnavnenes Transmigration, maa jeg lade uafgjort, 
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lig graabrun Farve, Bugen hvid; 5 eller 6 brede, gummi 
gutfarvede Tværbaand prydede hver Side, og udftrafte fig ikke 

blot vver Kroppen, men ogſaa over Rygfinnen; denne fidfte, 

ſaavelſom Gadborfinnen og Halefinnen, vare føvrigt brunag— 

tige med fort Kant og en fmal, hvid Rand; Bryſtfinnerne lyſt 

graabrune; Bugfinnerne -graa med fort Spidfe. Øjets Pu- 

pille ſortagtig, Hornhuden ſmukt broncefarvet. — Kroppens 

gule Tværbaand ere forreften ikke faa konſtante, at de med 

fuldkommen Sifferhed funne benyttes ſom Artsmerke. Jeg 

har feet friffe Individer af betydelig Storrelſe, ſom vare eens— 

farvet graabrune eller brunligt-graa uden Tværbaand; andre 

af en lyſt-ſtidenguul Farve, ligeledes uden Tværbaand. 

Udmaalinger: 

Tolallenge000 

ſtorſte Hojde (omtrent over Bryſtfinnens — Rand): 838 

BEES 36— 

Hoijde obver Nakken 

Hojde foran Halefinnens Rob: Å 25. J—— 

Tykkelſe*) (over Bryſtf. bageſte Rand): Aſßs“; B2“3 C1473 D 13"; 

Omkredſen ſamme Sted: A 213”; C 53"; D Dage 

Tykkelſen over Gadboret: A 3475 B 137% C 1775 D 1437”; 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod: AT CRY DP 

Afſtanden fra Underkjgbens Svidfe til Gjallelaagets een Rand: 

ESS ENS Da DGS KER 

Afſt. fra Snudeſp. til Nakken; A 6373 B 37,7; C 2275 D233 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: Å HS US SHE TS SYST RERLGS 

det opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 437; C 193"; D 1447"; 

Underfjæb. Fremragn. foran Snudeſpidſen: A3“3; CF": D 3; 

Mellemfjæbebenenes Længde: A 23"; C 93”; D os 

Længden af Mellemfjæbebenenes Apofyſe: C 3'”3 D 3“: 

Overfjæbebenenes Længde: A 33”; C 13475 D 13”; 

x) Hos fyldige Individer falder den ftørfte Tyffelfe over Bryſtfinner— 

neg Spidſe; hos flunfne Individer derimod over disſe Finners Rod. 
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Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til bend Ledforbindelſe: A 54”; 
C-20237 xD POE 

———— Porat REB 15.0 675. 590003 

Afſt. fra Snudeſp. til forr. —— 120; B 3/5 (559752. 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 1/7; C 4775 D 4; 

Afſt. mell. forr. og bagefte Neſebor: A4“3; B2“3 C 15775 D13"”; 

ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: A 14/75 C 377; D 2"; 

indb. Afſt. mellem det forr. Par Næfeb.: A17'75 B 2"; 3644, DE, 

indb. Afft. mell. bet bag. Par Næfeb.: A2“; B 1; ESS DBS 

Afſtand fra bageſte Naſebor til Øjets forrefte Rand: A8“; B 

— 03 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: A 237; B 1”; 

(10%%D4109 

Øjets Lengdegjennemſnit: A 167; B 847"; 67375 D 8; 

Øjets Døjbegjennemmits A-1437/5 BB 7307 67 D.53"" 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 217; B 37; C 2"; D 3"; 

Afſtanden fra Ojets nederſte Rand til Hovedets RL HER A280; 

C 875 D 79; 
Afſtanden fra Øjets bageſte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand: 

TERRASSEN BB TO LEDE D Ty KJELD 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 10”; B 
4"; C3943 D 3833; 

Ryogfinnens ———— 

den oprejſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 217; BII3; C97: D 97; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: 0. 

SA ASB FEDE KE SE EESTI 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 127; C 47; D 4”; 

Afſtanden fra Underfjæbens Spidfe til Bugfinnernes Rod: A 8%”; 

EPE D BRS 

Sstqliitneriies" Længde: ÆdTSB JE7s CAVE TU FERTs 

Bug finnerne "Broer ved "IoDens AS GE OP SETY D FIL 

Rg fra Underfjæbeng Spidſe til Gadborets forrefte Rand: 

ALOIS BEG ST ER DIGE 

Gadborets Lengdegjennemſnit: A 375 € 19/75 D 132775 

Afſtand fra Gadborets bagefte Vand til Gadborfinnens Begyndelſe: 

NG ER BET GE] MR DES OLE 

Garbreſimen⸗ — 2 — 13 BUUS ØE 
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ben opr. Gadborf. ftørfte Højde: A 23; B 95 0-63; D 64"; 

Gadborfinnens Afftand fra Halefinnens Rod: 0 

Halefinnens Længde fra Noden paa Siderne til Enden: A 427; 

BB: 22% GAVL ÆDSSØ LES 

Halefinnend'lLerngberr Aiblene  A 257", BOSE 

ben udbredte Dalefinnes "Brede: A 473 C.1477; D 15, 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fire Gange i To— 

tallængden, og det er altſaa forholdsvis ftorre end hos Hav— 

kvabberne og Langerne; dets Brede er lig med Kroppens, eller 

vel endog lidt ſtorre.“) Formen er fladtryffet med horizontal 

Pande, ganffe ubetydeligt nedftigende, ført og bred Snude, tem— 

melig ftærft opftigende Underflade; og endeligen med Sideflader, ſom 

divergere lidt i Retningen nedad, men derimod konvergere i Ret— 

ningen fremad. Længden af Snuden fra Overfjævens Spidſe 

fremmer omtrent med Ojets Lengdediameter.“) Overfjæben er 

altid, idetmindſte har det været Tilfældet hos alle af mig nærmere 

underføgte Individer, lidt fortere end Underfjæben, men derimod 

bredere. Dette Forhold falder juſt ikke ſterkt 1 Øje; imidlertid 

vil man, ved at betragte Tændernes Stilling, naar Munden er 

lukket, let overtyde fig om dets Virkelighed; thi, ligeſom i faa 

Tilfælde Tænderne i Overfjæben paa Siderne lægge fig ud 

over Underfjæbens Tandbaand, ſaaledes ſpringe de forrefte 

Tænder i Underfjæben frem foran Overfjæbens forreſte Tæn- 

der. Læberne ere temmelig ſtore, Overfæben fun tynd, Un— 

verlæben derimod tyk. Hagetraaden, ſom almindeligen er 

fortere end Øjets Lengdegjennemſnit, har en meget langſtrakt 

x) Det er altſaa ganffe uden Grund, at Saber (Naturg. d. Fiſche 

Islands) tillægger denne Art Navnet: der kleinköpfige Dorſch. 

xx) Man erindre, hvad ovenfor (Side 172 Anm) er bemarket om 

Snudens Længde, fammenlignet med andre Maal, Det kunde 

imidlertid hænde fig, at det ovenangivne Forhold er nogen For— 

andring underkaſtet efter Individernes Storrelſe, fan at hos ſtore 

Individer Snuden er længer end Ojets Langdediameter. 

** 
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foniff orm, og ender færdeles tilſpidſet. Gabet er temmelig 

ftort, dets Hojdegjennemſnit, naar det opſpiles, ſtorre end Ho— 

vedets halve Længde og omtrent lig med Underfjæbens Længde ; 

maar Munden lukkes, naaer Overfjæbebenets bagefte Rand om— 

trent hen under Øjets Midte. Paa Mellemfjæbebenene danne 

Tænderne et temmelig bredt, dog i den bagefte Ende noget 

tilſpidſet, Baand; forreft udgjøre Tænderne fer Rakker, bagtil 

fun tre eller fire; den yderfte Rekke vvergaaer meget de øvrige 

i Størrelfe, og i denne Rakke ere igjen de midterfte Tænder 

ftorft. J Underfjæben udgjore Tænderne i Midten fire eller 

fem Ræffer, mod Siderne fun tre eller fo; ja tilſidſt næppe 

mere end cen RNæffe; den bageſte Tandræffe er meget ſtorre 

end de foranftillede, og ſynes felv at vvergaae den forreſte paa 

Mellemfjæbebenene lidt. Den forrefte Ende af Plvougffjær- 

benet er væbnet med to Næffer Tænder, der ere ſtillede om— 

trent 1 Form af en Hefteffo; den forreſte Rokkes Tænder ere 

meget ſmaa; i den bagefte Ræffe have Tænderne derimod Stør- 

relſe fom den. bagefte Ræffe i Underkjeben. Mundhulen og 

Tungen ere af hvid Farve; den fidfte fidder meget langt til; 

bage, er fladt-fonver, triangulær (0: ved Roden bred, grade 

viis tilfpidfet fremefter), vel adffilt fra Underfjæben. Svælg: 

benenes Zænder ere ftærfe og tildeels af en temmelig anfelig 

Størrelfe. De forrefteNæfeborer ligge I Hovedets Over— 

flade, noget nærmere Øjet end Snudefpidfen, ere fmaa (meget 

mindre end de bagefte), omgione af et lille Hudror, ſom bag— 

fil forlænger fig til en fort og bred, 1 Enden lidt tilſpidſet Lap. 

Afſtanden mellem de forrefte og bagefte Næeſeborer er be- 

tydelig. ") De fidfte ligge noget længer udad mod Hovedets 

Sider, ere temmelig ſtore og næften af fredsrund Form. Øj 

*) Hos mindre Individer har jeg fundet denne Afſtand lig met Af— 

ftanden fra bageſte Næfebor til Øjet, fom de ovenftaaende Udmaa— 

linger viſe; hos et meget ſtort Individ derimod kun halvt faa lang. 
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nene ere af en meget tydeligt eliptiff Form, hvilken dog frem 

- træder ftærfere hos fmaa end hos ftore Individer; deres overſte 

Rand ligger i Pandefladen; deres Størrelfe er betydelig, men 

afverlende temmelig meget efter Alderen.) Snudens Længde 

er omtrent lig med Kindens Længde, eller med Afftanden fra 

Øjets bagefte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand; begge 

ere fortere end % af Hovedets Længde. Panden flad og bred. 

Gjælleaabningerne begynde bagtil og foroven omtrent i 

Linie med Øjets nederſte Rand; fortil og forneden ere de 

allerede ſammenvoxede, inden de naae Øjets bagefte Rand; uagtet 

deres tilfyneladende ringe Spaltning 1 Sammenligning med 

andre Arter, tilftede de dog en betydelig Udvidelſe. Gjalle— 

ftraalerne, hvis Antal jeg ufravigeligt har fundet at være 

fyn, **) ere alle ſabeldannede. Gjællebuerne ere paa den 

indre Side blot væbnede med torneberende Knuder (omtrent 

ti 1 hver Ræffe), men viſe intet Spor til bladdannede For: 

længelfer. i 

Kroppen er foran Gadboret temmelig trind, bag dette 

fværdformigt fammentryffet; Ryggen foran Rygfinnen flad 
og bred med en lille Længdefure 1 Maffen. Rygfinnen, 

hvis Begyndelfe falder lidt bag Bryftfinnernes Rod, noget bag 

Totallængdens førfte Fjerdedeel, men foran Enden afdens forſte Tre— 

diedeel, ftræffer fig med temmelig jævn Højde ligetil Halefinnen, 

— 

X) Udmaalingerne viſe, at medens deres Lengdegjennemſnit hos In— 

divider af omtrent en Fod indeholdes 44 til 5 Gange i Hovedets 

Længde, indeholdes det hos Individer paa tre Fod omtrent 64 

Gange i Hovedets Længde, Hos ſmaa Individer er Ojets Længde 

omtrent lig med Pandens Brede mellem Øjnene, hos ſtore ud— 

gjør den iffe meget mere end Halvdelen af Pandens Brede o. f. v. 

Saber angiver (die Fiſche Islands) otte Straaler; forſaavidt bette 

iffe er en Trykfejl, eller grunder fig paa en unøjagtig Tælling, 

maa Saber tilfældigviig have truffet et 1 denne Henſeende abnormt 

Individ. 

** 
— 
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med hvilfen den for en Deel er ſammenvoxet (det vinkelformige 

Indſnit, ſom tilkjendegiver Adſtillelſen mellem dem, naaer iffe 

til deres Rod). Dens Længdeftræfning udgjør mere end den 

halve Totallængde, eller omtrent 2 af Totallængden. De fem 

eller fer forſte Straaler vore fjendeligt 1 Længde, ligeſom et 

Par afde ſidſte Straaler kjendeligt aftage; iovrigt frembyde Straa— 

lerne ingen vet iojnefaldende Forffjæl, ſtjondt en nærmere Un— 

derſogelſe viſer, at Finnen bagtil har lidt ſtorre Hojde end 

fortil. Alle Straalerne ere kloftede; for en ſtor Deel rage de 

med Spidſerne lidt ud af den forbindende Hud. Bryſtfin— 

nerne, hvis Længde omtrent indeholdes otte til ni Gange i 

Totallængden, og hvis Brede ved Roden udgjør 4 af deres 

Længde, eller vel endog lidt derover, ere af oval, 1 Enden bredt 

afrundet Form. Straalerne tiltage i Længde fra førfte til ot— 

tende; ottende til tolvte de længfte, indbyrdes af lige Længde; 

de følgende aftagende, fidfte lidt fortere end førfte; alle Straa— 

Terne kloftede. Bugfinnerne, hvis Rod er hæftet foran 

Bryſtfinnernes, omtrent i Linie med Gjællelaagets bagefte Rand, 

have lige Længde med Bryftfinnerne, eller overgage disſe endog 

ofte lidt 1 Længde, men ere af langftraft og fmal Form (deres 

Brede ved Moden indeholdes fyv til otte Gange 1 deres Længde) ; 

de ende med fire, tydeligt af den forbindende Hud fremragende, 

Spidſer og en femte meget fort, næften umærfelig. Straalerne 

vife fun ringe indbyrdes Længdeforffjæl; de fire førfte kunne 

endog ſiges at være omtrent lige lange, og den femte ftaaer 

iffe meget tilbage for dem. Det er uden Disfeftion aldeles 

umuligt, formedelft den tykke indhyllende Hud, at tælle Straa— 

lerne med Sikkerhed, og felv ved Disfeftion er det muligt at 
forvildes derved, at Straalerne letteligen klofte fig lige til 

Roden. En nøjagtig Underføgelfe giver imidlertid fem Straa— 

fer ſom fiffert Reſultat.) Gadboret er anbragt omtrent i 

*) Faber angiver urigtigt fer (die Fiſche Islands). 



224 

Midten af Totallængden eller ofteft, ſom det ſynes, lidt foran 

Enden af Totallængdens førfte Halvdeel; det er temmelig ſtort, 

fredérundt, af hvid Farve. Gadborfinnens Langdeſtrak— 

ning udgjør mere end 4 af Totallængden (omtrent 2); iovrigt 

vifer den ftor Lighed med Rygfinnen, og er, ligeſom denne, 

fammenvoret med Halefinnen. Denne fidfte gaaer meget 

langt op paa Siderne af den i Enden dolfformigt tilfpidfede 

Hale, og er af jævnt afrundet Form uden fremſpringende Vink— 

ler.“) Dens ftørfte Længde, regnet fra Koden paa Siderne, 

er idetmindfte dobbelt faa ſtor ſom dens Længde i Midten. 

Sidelinien begynder 1 Maffen, højt ovenover Gjæl: 

leaabningen, ſtiger ned med ringe og jævn Sfraaning indtil 

lidt foran Gadboret, antager derpaa pludfeligt i en lille Strok— 

ning (omtrent til Gadborfinnens Begyndelfe) en meget betyde 

ligere Skraaning, og fortfætter endeligen fit Lob horizontalt til 

henimod Haleſpidſen.“*x) Den danner ioevrigt i hele fin Længde 

en ret kjendelig Fure. 

Sfjælbeflædningen er meget rigelig, da den ikke blot ud⸗ 

ftræffer fig over Kroppen, Hovedets Overflade og Sideflader, men 

ogſaa indtager hele Underfladen, faa at fun Læberne tilligemed 

Den yderſte Snudefpidfe favne Sfjæl. Ogſaa ere Finnerne for 

en flor Deel ffjælflædte, felv Bugfinnerne paa Underfladen 

næften lige til Spidſen. J Regelen ere Sfjællene taglagte; 

fun Snuden og Hovedets Underflade vife derfra tildeels Und 

tagelſer; endvidere ere de temmelig ſmaa og aldeles hudagtige: 

jeg har fundet de ſtorſte Sfjæl hos et Individ af 12/7 Længde 

437" Tange og *“ brede; deraf følger, at de ere langftrafte 

*) Nilsſons Udtryk i Diagnoſen: cauda rotundato-angulata, fy- 

neg ikke at grunde fig paa Underſogelſen af friffe Exemplarer. 

xx) Rigtignok har jeg bemærket en lille Bøjning eller Bugt af Side— 

linien i Retningen mod Bugfladen omtrent over Gadborfinnens 

12te til 18de Straale (fee Træfnittet); men hvorvidt denne er 

konſtant, tør jeg ikke afgjore. 
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og ſmalle. Formen fremftiller en uregelmæsfig, i den forrefte Ende 

ſmallere, paa Midten lidt bugtet eller indbøjet Oval; Straafer, ud: - 

gaaende fra Middelpunktet, ſavnes; de foncentriffe Ringe, hvis 

Antal jeg har fundet at være nogle og tredive, ligne Perlebaand. 

Hos et Individ af tolv Tommers Længde har jeg fundet ——— 

Bughulens Længde at udgjore næften 4 Tommer eller omtrent 

1 afTotallængden; den ender ganffe tæt bag Gadboret. Bugs 

hinden hvid, perlemoderfarvet. Leveren er noget fortere 

end Bughulen, og udgjor altfaa mindre end £ af Totallængden, 

men bog mere end 4.*) Den højre Lap ender tilfpidfet; den 

venftre, der, ſom fædvanligt, er den lengſte, har jeg i Enden 

fundet floftet + to tilfpidfede Flige. Galdeblæren af mid— 

delmaadig Størrelfe og fædvanlig Form. Spiſeroret meget 

vidt (ligefaa vidt fom Maven), men fort (omtrent af Mavens 

halve Længde), indvendigt forfynet med et ftort Antal frem— 

ſpringende Længdefolder (en Snees ſtore foruden adffillige mindre). 

Disſe Folder fortjætte fig iffe paa Mavens indre Overflade, 

ſom vifer et kruſet eller uregelmæsfigt netformigt Udſeende. 

Portnerdelen udgaaer fra Mavefæffens allerbagefte Ende, 

og omgives af et Dufin, temmelig lange Blindtarme. Tar— 

men danner de to fædvanlige Bøjninger; udftraft udgjør dens 

Længde fra Blindtarmene til Gadboret omtrent 2 af Totallæng- 

Den; dens ſidſte Deel udvider fig temmelig betydeligt, og er 

forfynet med ſterke Muffeltraade ſamt paa den indre Overflade 

med tydeligt fremtrædende Længdefolder. Svømmeblæren 

ftræffer fig gjennem hele Bughulen, men dens forrefte Deel er 

ffjult under et Muffelag, ſom maa borttages, inden dens Form 

og Udftræfning fan erfjendes. Nyrernes Masfe udvider fig 

betydeligt i Bughulens bageſte Ende, efter at have dannet to 

Snore langs Siderne af Rygraden. Urinblæren er meget 

flor, ſekformig. 

*) Hog et Individ af 32“ Længde var Leveren 1047 lang, 7” brev 
Danmarks Siffe. II 15 
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Mellemfjæbebenene hare omtrent 2 af Overkjcbe— 

benenes Længde; den aarebladdannede Udvidelfe, hvis bagefte 

Mand er bøjet under en ſtump Vinkel, er langſtrakt og ſmal, 

naaer omtrent til Enden af Mellemkjabebenet, og adffilles fra 

dette ved et dybt, vinfelformigt (eller mod Enden bredere) Ud: 

fnit. Ojebenenes Kjæve beftaaer af fer Styffer, af hvilfe 

det forrefte har en færdeles langftraft og fmal Form. For: 

gjællelaaget har Middelftørrelfe, en temmelig ſterk Byg— 

ning, den yderfte Plade vel adffilt fra den inderfte og ikke i 

nogen meget betydelig Grad mindre end denne. Gjælle- 

laagsſtykket fyres at være af noget ftærfere Bygning end 

hos adffillige andre Torffearter, men derimod af den fædvan- 

lige uregelmæsfige Form, den nederfte-bagefte Rand ſtarkt ind— 

bøjet og Binflerne fremtrædende fom Torne. Undergjælle 

laaget danner en noget uregelmæsfig, ffjæv Fiirfant af lang— 

ftraft Form, meget fpidfere i den bagefte end i den forrefte 

Ende. Mellemgjallelaaget fremſtiller en uregelmæsfig 

Oval, hvis forreſte Ende er "tilfpidfet, den bageſte noget af— 

ſtumpet. Næfebenene ere bøjede kremmerhuusagtigt i Vej 

ret. Pandebenet fortil lige afffaaret, bredt; Sideran⸗ 

dene forſynede med fire eller fem fmaa Indffjæringer. Forreft 

paa Overfladen fremtræde nær Middellinien et Par ſmaa, 

ifolerede, udadliggende Kjole; de egentlige Sidekjole ere førft 

i en lille Stræfning indadbojede, derneſt i en Stræfning 

lodrette men meget fave, endeligen fladt udadliggende (ffjøndt 

ret tydelige), meget ftærft divergerende 1 Retningen bagtil. 

Den bagefte Deel af Pandebenets Overflade er, ligeſom ogſaa 

Interparietalbenet, i en meget ringe Grad fonver, og 

kunde maaffee figes at viſe Rudimentet af en Middelkjol. Den 

i Nakken fremragende Kjol er meget flor, ftærk, og hæver fig 

lidt over Pandefladen. Overſkulderbladet viſer den hos 

de nærftaaende Arter fædvanlige Form; Skulderbladet er 

ftort, ſterkt, temmelig fladtryffet; den ravnenæbdannede 
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" Fortfættelfe Tang men tynd, fortil lidt udvidet og lidt 
Sførmigt bøjet; Overarmens nederfte-bagefte Vinkel bredt 

afrundet. Bæffenbenet beftaaer af to, temmelig tynde Grene, 

ber forene fig under en næfien ret Vinkel, hvis ydre Hjørne 

er lidt pladeformigt udvidet, og væbnet med en bag- og udad— 

rettet Torn. Antallet af Ryghvirvlerne er 66, hvoraf 20 

Bughvirvler og 46 Halehvirvler. Tværfortfættelferne 

viſe ſig i Rudiment paa femte Bughvirvel, og ere endnu meget 

fmaa paa fjette og ſyvende; paa de fire ſidſte Bughvirvler naae 

de deres ftørfte Lengdeudvikling. Forſte Halehvirvels nedad 

rettede Beenring er flor, af oval Form, med bred Indfat— 

ning, forneden udfendende en Torn; ogſaa de to følgende 

Ringe ere femmelig ſtore. Forſte Bughvirvels opſtigende 

Tornefortfættelfe omtrent af lige Længde med andens; 

de følgende aftage gradeviis i Længde indtil ſyvende, og begynde 

forft igjen at vore med fjortende eller femtende. Ribbeen— 

agtige Vedhæng iagttages paa endeel af de førfte Hale- 

hvirvler (idetmindſte paa de tolv eller tretten forſte Halehvirv— 

ler har jeg funnet forfølge dem). De tretten ſidſte Halehvirv— 

ler underſtotte Halefinnen. 

Ved den norſke Kyſt naaer Brosmen almindeligt nok en Storrelſe. 

Længde af henimod tre Fod: i en Fangſt af et Par Sneſe, ſom 

jeg underføgte, havde omtrent Trediedelen en ſaadan Storrelſe. 

Men denne fynes iffe betydeligt at overſtiges; idetmindſte har 
jeg intet Individ feet, ſom i Længde overgik det ovenfor ud= 

maalte paa 37 Tommer. En Brosme af henimod tre Fods 

Længde har jeg fundet at veje elleve til tolv Pund. Bros⸗ 

mer af een Fods Længde ere allerede forplantningsdygtige. É 

Brosmens geografiſke Udbredelſe fynes noget mere indffræn= Sorefom- 

x) Her bør imidlertid markes, at jeg har vejet Individer, ſom nylig 

havde leget, og fom før Legetiden viſtnok vilde have været nogle 

Pund vægtigere, ifær Hunnerne. 

15 
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fet end de flefte andre Torffearters. Leem angiver den ſom 

forefommende i Finmarken, og den følger ſaaledes maaffee hele 

ben norffe Kyſt. Imidlertid veed jeg ikke, om den juſt er hyp— 

vig i det nordligfte Norge; felv har jeg ikke feet den fanget 

nordligere end” ved Kriſtiansſund, hvad dog maaſtee blot er 

tilfældigt. Ved Stat og fydefter fynes den at blive alminde— 

ligere, og er endnu ret hyppig i Nordſoen ved Stavanger Amt 
(5399 n. Br.), hvor jeg engang har feet tre Mænd i nogle Timer at 

fange tredive Stykker. J det nordligfte Kattegat træffes den 

fjældnere, ſandſynligviis fordi denne Havbugt fun faa Steder frem- 

byder en ſaadan Dybde, ſom den føger; jeg veed intet Exempel paa, 

at den er fanget i det fydlige Kattegat. Derimod ffal den gaae 

en Stræfning ned ad Iydlands Veſtkyſt.) Mod Veft udbre- 

ber den fig til Island, hvor den ffal være hyppig faa den fyd- 

lige og veftlige Kyſt, fjælden derimod paa den nordlige og oſt— 

lige (efter Faber). Senere Tiders Erfaring ſynes ikke at be— 

fræfte dens Forekommen ved Grønland.) Omkring Færøerne, 

Shetlandsøerne og Ørfenverne er den hyppig, fjælden derimod 

ved de ffotffe Kyfter, og forfvinder maaffce aldeles ved det egent— 
lige England. 

Levemaade. Brosmen er en Dybvands-Fiſt, dog ſaaledes, af de yngre Indi: 

vider, ſom fædvanligt, holde fig paa ringere Dybde end de ældre: 

Brosmer af en Fods Længde har jeg feet fanges paa 40 Favnes 

Dybde, Brosmer af to til tre Fods Længde paa 120 Favne. Den 

lever felffabeligt, men danner vel næpye faa ſtore Stimer, ſom 

endeel af de tidligere omtalte Torſkearter. Efter norffe Fiffe- - 

res Udſagn føger den ifær ſaadanne Steder, hvor Grunden er 

+) Efter en ſtriftlig Meddelelſe af Or. Boie har han erholdt en 

Brosme ved Ferringfø i nordre Ringkjobing-Amt („von ben Fi— 

ſchern geliefert ein Gadus Brosme”), ' 

**) Fabricius anfører den blot efter Grønlændernes Beretning. 
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bevoxet med Søtræer (Gorgonier o. f. v.) Den ſynes at være 

en træg og lidet bevægelig Fifi; imidlertid gaaer ben dog i 

Begyndelſen af Aaret ind imod Land eller op paa Grunde, og 

træffer forft mod Enden af Sommeren igjen længer ud paa 

Dybet. Uagtet den flore Dybde, hvorpaa den lever, er den 

dog iffe fiffret mod Indvirkningen af Storme, men driver ofte 

efter Uvejr død paa Land 1 ſtor Mængde, eller fees flydende 

paa Havets Overflade.“) Naar den fanges, eller ved andre 

tilfældige Aarſager (ſom til Cr. det nyfig omtalte Uvejr) hur— 

tigt fra Havbunden bringes til Overfladen, ſtydes Maven ud 

af Munden, =) og Øjnene fvulme ftærft op, eller næften lige— 

fom drives ud af deres Huler.“**) Den fynes iøvrigt ſejg— 

livet, da man far Exempler paa, at den i Kvafer er bragt 

levende fra det nordligfte Sfotland til London. Endnu vil jeg 

bemærfe, at RNødfiffen (Sebastes norvegicus), Helleflynderen og 

flere Rokke-Arter fævnligt fanges fammen med Brosmen. 

Paa Grund af den nylig bemærfede Omftændighed, af tTærins. 

Brosmen ffyder Maven ud af Munden, inden den naaer Van— 

dets Overflade, bliver man fat ud af Stand til at erfare, 
hvori dens fædvanlige Nering paa Havets Bund beftaaer. 

Imidlertid er det fiffert, at den ret begjærligt bider paa Krog, 

der bar Musling ſom Madding (Mytilus Modiolus Müll.). 

J Midten af April har jeg underføgt Individer, hos sopriant⸗ 
hvilfe Rognfæffene vare ſterkt udviflede, men Rognen endnu 

faſt. Mod Slutningen af Maj har jeg fundet Rognfæffene 

tømte. Legetiden maa altſaa indtræffe 1 dette Mellemrum. 

Hermed ſtemme ogſaa andre Forfatteres Angivelſer. 

*) Derfor kaldes, efter Strøm, ſaadant Uvejr i be ſondmorſte Fiſte— 

reg Sprog: Brosmefor. 

kk) Hos ben endnu levende Fiſt har da Maven en ſmuk rød Farve, 

2**) Stundom har jeg feet bette indtræffe fun med Henſyn til det ene 

Øje, medens bet andet forblev uforandret. 
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Brosmen afgiver juſt intet flet Neringsmiddel, men ſtaaer 

dog tilbage for Torffen: den er af faftere, haardere og tørrere 

Kjod (eller, ſom jeg har hørt Fifferne udtryffe fig, „mindre 

fod). Saltet eller tilvirfet ſom Klipfiſt anfees den for bedre 

end ferſt. Leveren giver, ligeſom hos andre Torffearter, god Tran. 

Rokker, Hajer og Helleflyndre kunne maaffee anſees ſom 

denne Arts værfte Fiender blandt Fiſtene. Jovrigt er den ſtun— 
dom plaget af en, ikke nærmere underſogt, Indvoldsorm, ſom 

har fin Bolig under dens Hud, og frembringer ligeſom Bylder 

eller Ophojninger paa denne. Lernæer eller kaligusagtige Suyl— 

tedyr har jeg aldrig tagttaget hos den. 



Welsflægten (Raniceps Cuv.”). 

Hovedet bredere end Kroppen, mere fladtryffet end hos 

nogen af denne Families foregaaende Slægter, To Rygfinner, 

af hvilfe den førfte er rudimentær; | een Gadborfinne; Bugfin- 

nernes anden Straale meget ſtarkt forlænget. Skjæggetraad 

under Hagen. 

54de Art. Den forte Wels (BRaniceps fuscus Strøm). 

Farven fort, Overkjaben længer end Under-Artsmarke. 

fjæben. Hagetraaden almindeligt fortere end 

Halvdelen af Øjets Lengdegjennemſnit. Hove 

dets Længde indeholdes omtrent 31 Gange ti To- 

tallæengden, og er tre Gange faa ſtor ſom Pandens 

Brede mellem Øjnene. Bugfinnerne naae næften 

med Spidſen hen til Gadboret, og ere omtrent af 

+) Det af Bollberg (Gutheborgffe Sellſkaps nya Handl.) foreſlagede 

Slægtsnavn, Batracocephalus, er faavel meget aldre end bet 

cuvierſte, ſom maaſkee ogfan dannet mere i Overeensſtemmelſe med 

de antagne Regler for Navngivningen, og ſynes ſaaledes at kunne 

fordre Fortrinet, Men Cuviers Benaonelſe, ber anbefaler fig 

ved Korthed, er allerede almindeligt antaget, 
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lige Længde med Bryſtfinnerne, hvilfe indeholdes 

fer Gange i Totallængden. Halefinnen ægdannet, 
afrundet i Enden. 

Rygf. 3+64; Bryſtf. 21; Bugf. 6; Gadborf. 58; Halef. 30.7) 

Schonevelde, Side 78; Owalſter? 

Millers Prodr. n. 359; Blennius raninus. 
— — nmn. 360; Blennius fuscus. 

Bruͤnnich i Danffe Vid. Selſk. Sfr. XII, 291; Gadus raninus. 

Muͤller, Zool. dan. I, 6: Gadus raninus. 

Cuvier, Regne animal, 2éme ed., II, 336, not. 2: Gadus 

raninus øg G. trifurcatus. 

Nilsſons Prodr. S. 50: Raniceps niger. 

Narrell, Br. fishes IE, 204: Raniceps trifurcatus. 

Zool. dan. tab. 45; Sfandinaviens Fiffar tab. 21, 

Schonevelde fluttede fit fortjenflige Bær over Hertugdommernes 

Sodyr med at omtale et Var Fiſke, han ikke felv havde feet, men blot 

kjendte af Fiſternes Beffrivelfe, Blandt disſe er den til hans Tid i Eckernforde— 

Fjorden med Navnet Owalſter betegnede, ser karakteriſeres ſom ganſke fort, 

glat og ſlimet ſom en Suder, med Goved faa ſtort ſom Ulkens 

o. ſ. v.*) Jeg troer, bet her er Stedet til at gjøre opmærffom paa denne, 

uagtet jeg viſtnok ingenlunde med Sikkerhed tør henføre ben til nærvæ- 

rende Arts men paa ben anden Side Fjender jeg ingen anden nordiſt 

Fiſt, paa hvilken Schonevelde's Ord pagfe bedre eller blot lige faa 

*) De faa Straaletællinger, jeg har været iftand til at tilvejebringe, 

ere følgende: 

SR OZ EROS EB ROSS Br BE — 

— 917: — 34643 — 213 — 6; — 61; —. 30, 

87/1 37629 — 21 —63 — 563 —30. 

— MØNS 66 —3— 6 DEERE 30 

*x) Schonevelde's Ord ere disſe: piscis est totus ater, capite 

Scorpio marino similis, glaber et lubricus. (instar 7incæ) sed 

sine aculeis et squamis, ventricosior tamen et circa caudam 

gracilescens, pinnas minores habet qvam Scorpius, sed caput 

æque grande. 
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godt, Thi, for iffe at opholde mig ved Farven og ben tynte Hale, faa 

er Velſen i friſt Tilſtand (og felv ofte, naar ben har ligget længere Tid 

i Spiritus) meget glat og flimet, og vifer ringe Spor til Sfjæl, faa at 

bet meget vel kunde være tilladt Fiſkerne, hvis Beffrivelfe S. gjengiver, 

at nægte den Sfjæl. Og Hovedets Form ligner upaatvivleligt meget 

Ulkens, ſaaledes ſom bet fædsanligt vifer fig, efterat denne Fiſt i Dods— 

kampen har udſpilet Gjællelaagene. — Muͤller og Bruͤnnich anfane 

Velſen for identiff med Linnés Bl. raninus, uagtet han angiver denne 

ſom en Ferffvandsfiff, ber træffes i det ſydlige Sverrigs Indſoer; og 

heri følges de af Retzius, ſom, ſelv levende i det fydlige Sverrig, ſna— 

reft maatte ſynes iftand til at oplyfe dette tvivlfomme Punft, *) Efter 

Sadvane forbiganer Nilsſon denne, ligeſom andre Banffeligheder i Sy— 

nonymien, med Taushed. Derimod erflærer Fries med Beftemthed, at 

Linné3 Bl. raninus er en anden Fiſk,“*) hvad den faa forffjællige Lokalitet 

heller iffe tillader at tvivle om. — Allerede Bruͤnnich indſaa, at Stroms 

Blennius fuscus ===) iffe var forffjællig fra ben i Oreſundet forekom— 

mende Vels, og dette indrommedes ogſaa fenere af Muͤller felv i an— 

bet Sæfte af Zoologia danica. Cuvier, fom iffe har været iftand 

til at forffaffe fig Exemplarer af denne, lige faa lidt ſom af adſtil— 

lige andre nordiffe Fiffe, troede, at maatte holde den ffandinaviffe 

Vels for en anden Art end den paa de engelffe Kyſter forekommende 

(Gadus trifurcatus Penn.). Men denne Mening finder intet Medhold i 

be fenefte engelſte Fauniſters Meddelelſer. — Cfter disſe Bemærkninger ſtaager 

tilbage at beſtemme, hvilfet af be forffjællige, Arten tillagte, Navne bør 

betragtes ſom bet blivende, Raninus fan iffe bifaldes, da bet oprinde— 

ligen iffe gjelder denne Fiſt, og desuden vilde pasſe mindre vel i For— 

bindelſe med Slægtsnavnet Raniceps. Nilsſons Arignavn niger ſynes, 

*) Men Retzius røber, at han aldeles mangler Autopſi med Henſyn 

til nærværende Art. 

ix) Sfandinaviens Fiffar S. 92: „Baade Bruͤnnich og Muͤller 

have faldet denne Art raninus, i ben Formodning, at det var 

ſamme Art, fom Linné antydede under fin Blennius raninus; men, 

efter hvad vi fremdeles komme til at angive, er dette ingenlunde 

Forholdet.“ Fries har imidlertid iffe, eller idetmindſte iffe paa det 

citerede Sted, oplyft, hvilken Fiſt Linné egentligen meente. 

kkk) Søndmørg Beffriv, I, 323. 
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ſom bet yngfte denne Art tildeelte Navn iffe at kunne fomme i Betragt» 

ning, ſtjondt ellerg meget pagfende, Da Stroms Artsnavn fuscus er 

omtrent fjorten Mar ældre end Pennants trifurcatus, fordrer Billigheden 

bet indſat i fine Rettigheder, hvorvel den pennantſte Benævnelfe rigtig» 

nok er mere befjendt udenfor Sfandinavien. x) 

Benævnel: Navnet Vels er hæntet fra Brünnich, fom fortæller, 

FSR Fiſtere fra Ørefundet have bragt ham Fiffen under dette 

Navn. Selv har jeg hverfen paa de danſte eller norſte Kyfter 

kunnet erfare nogen brugelig Benævnelfe for den. =) 

Beffrivelfe. Farven, den færdeles brede Forkrop 1 Modfætning til den 

tynde, tilſpidſede, knivdannede Hale, Hovedets Form o. f. v. 

gjøre denne Fifi ved forſte Øjefaft faa kjendelig, at den ikke 

let fan forblandes med nogen ander. 
Farven hos nyligt fangede Individer fulfort, noget glind— 

fende, eller af Udſeende, ſom om den var vvertruffet med en 

Fernis; *x*) Finnerne af famme Farve fom Kroppen, fun at 

anden Rygfinne indfattes af en meget fmal, hvid Rand og at 

Bugfinnernes fremragende Straalefpidfer ere hvidagtige. Og: 

faa forreft paa Gadborfinnen og overſt paa Halefinnen iagttages 

noget Hvidt. Pupillen er ſortblaa, Hornhuden broncefarvet, 

Udmaalinger. 

Totallængde: A 103“; B 93"; C 877; D 793”; 

ſtorſte Højde (omtr, under forfte Rygfinne): A 247; B2“; C173 

Højde over Bugfinnernes Rod: A 2“; B 137; C 14”; D 12"; 

Højden foran Halefinnens Rod: A 3”; B 57; C 4775 D 45 

*) Den af Lacepede og gollberg anvendte Benævnelfe: blennio- 

ides, har Intet, fom fan anbefale den. 

**) Fiſtere paa Fiſtetorvet i Bergen, af hvem jeg kjobte den, erklarede, 

at be iffe Fjendte bens Navn. 

**x) Dette berver paa bet tykke Sliimlag, fom bedæffer Kroppen, Den 

forte Farve fmitter iøvrigt af, og oploſes efterhaanden i Brande— 

viin, faa at længe opbevarede Individer gjærne antage en guul- 

brun Farve, 
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ſtorſte Tyklelſe (over Gjallelaagets bageſte Deel): A 23"; B 23"; 

C217S DA's 

Omkredſen famme Sted: A 737; B 637; € 427; 

Tykkelſen foran Halefinnens Rod: A 1375 B 197; € 17; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gjællelangets bagefte Rand: A 31; 
B 253 Cc 23/5 D VAGE 

Afſt. fra Snudeſp il Naklkenn B223 D 09/7 

tet opſpil. Gabs Hojde indv. A 24“3 B 22775 C203 D 15”; 

tet opſpilede Gabs Brede indvendigt: A 2275; B 21“3 0C153 

Snudeſpidſens Fremragn. foran Underkj. A 24775 B 377" C 275 

Mellemkjebebenenes Lengde: A 1577; B 137; C 1037"; 

Langden af Mellemkjgbebenenes Apofyſe: A 4/75 B 47; € 3177; 

Overkjebebenenes Lengde: A 18”; B 153775 0 13”; 

Afſtanden fra Underkjgbens Spidſe til bens Ledforbindelſe: A 123”; 

BIS C HD AA 

Hagetraadens driller SENE MAE 

Afſtand fra Snudeſp. til forrefte Næfebor: LN DER 

ftørfte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A377; B 4/7 043 

Afſt. mell. førr. og bag. Neſeb.: A 1477; B133 1475 14070; 

ftørfte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A 27; B 43775 C 37; 

indbyrdes Afſtand mellem det forrefte * — — 30975 

i DBS LE 6 

indbyrdes Afſtand mellem bet bagefte Par Næfeborer: A 134“; 

BG 97/97 

Afſt. fra bag. Næfeb. til Øjets forr. Rand: A14'7;B14775 C1; 

Afſtand fra ERE til Djets forrefte Rand: A 1037; B94 3 
C 276 D 6: AD | 

Djets Lengdegjennemſnit: A 64/7; B 54 i; — D-/50Ls 

Oijets Hojdegjennemſnit: A 53/7; B 5”; C 447; D 47) 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 1247; B 11/7; C 97; DB; 

Hovedets Højde gjennem Øjet: 1475 B 14/7; C 11”; 

Afſtanden fra Øjets nederſte Rand til Hovedets ene A 84%; 
B (i malt c 54/4; 

+) Det hør vel erindres, hvor færdeles ſtraat dette Maal bliver paa 

Grund af Snudens Brede, og hvor langt bet altſaa er fjernet fra 

at udtryffe Snudens virfelige Lengde, fom fun omtrent ubgjør 3 

af bet, 



236 

Afſtanden fra Øjets bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte Rand: 
A 144; B 14/4; E 1033 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes Begyndelſe: A 37%"; 

B 3753 C 274"; D 24"; 
førfte Rygfinnes Længdeftræfning: A 3“3; B 2375 C 1997; 

den opr. forſte Rygfinnes Hojde: A 1177; B 4/75 C253; D 3"; 

Afſt. mel. førfte og anden Rygf.: A 51773 B 2773 01375 D 27; 

anden Rygfinnes Lengdeſtrakning: A 527; B 457370 4175 D49; 

bent opr. and. Rygf. ſtorſte Hojde: A 7775. B6 C677; D 51; 

anden Rygfinnes Afſtand fra Halefinnens Rod: A 4775; BO3 04“3 

Bryſtfinnernes Længde: A 20177; B 187”; C 15177; D I23 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A.73'"5 B 7"; C.6”"; 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A 3075; B 2917; C213 

Bugfinnernes Længde: A 177; B 1643775 C 1475 ”D 1475 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 21/7; B 2/5 C 127"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 417: 
B All: C — D —2 

Gadborets Lengdegjennemſnit: A 32/75 B 2/75 0243 

Afſtand mellem Gadborets bagefte Band og Gadborfinnen: A 2177; 
B PE RA S: Cc —— 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 43“; B 4175 C 33753 D 317; 

den. opr. Gadborf. ftørfle Døjbes A 875 B 6175 C 51775) 577, 

Gadborfinnens Afſt. fra Halefinnens Rod: A1J“3; B1575 C133 

Halefinn. Lengde fra Roden paa Siderne: A 1617”; B16; C134; 

Halefinnens Længde i Midten: A 17; B 11/7; C 10/7; D 8”; 

ben udfpændte Halefinnes Brede: A 11/7; B 1007; C 8”, 

Hovedets Længde indeholdes omtrent 31 til 31 Gange 

i Totallængden, og Velſen overtræffer altfaa alle vore andre Tor— 

ffearter i denne Dimenſion. Men endnu mere udmærfet er Ho— 

vedet ved fin Brede, ſom udgjør 2 af Længden eller endnu noget 

mere,) og overgaaer baade Kroppens Brede og dens ſtorſte 

”) Breden ſynes forholdsviis at tiltage med Dyrets Storrelſe. Men Fries 

angiver Breden ftørre end Længden (Skand. Fiſt. S. 92), hvilfet 

ſtrider mod alle mine Udmaalinger. 
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Højre. Hertil kommer endnu, at bet er meget fladtryffet, +) 

hvilfet, i Forbindelſe med dets bredtafrundede, omtrent befteffo- 

"dannede, Omrids, giver det en ikke ringeLighed med Formen af et 

Frohoved, og ſaaledes har foranlediget det cuvierffe Slægtsnavn. 

Den fladtryffede Form bevirfer, at Hovedets Sideflader næften 

ganffe forfvinde, og at der ligeſom fun bliver en Overflade og en 

Underflade tilbage, der afrundet gaae over 1 hinanden. Snu— 

ben er overmaade fort (dens Længde udgjer fun omtrent 4 

af Hovedets Længde), men derimod færdeles bred (dens Brede, 

maalt tæt foran Øjnene, er omtrent tre Gange faa ſtor ſom 

dens Længde); tøvrigt er den konvex, bredt-afrundet, og rager 

meget betydeligt frem over Underfjæben, faavel fortil ſom paa 

Siderne, Gabet er meget flort; naar det opfpiles, har bet 

lidt flørre Højde end Brede, og dets Hojdediameter udgjor da 

omtrent > af Hovedets Længde, eller almindeligen henimod 4 

af Totallængden, hvilfet ikke hos nogen af de foregaaende Tor— 

ffearter finder Sted. Ogſaa ftaaer Underfræbens Længde tilbage 

for Gabets Hojdediameter, almindeligen i en temmelig flærk 

Grad. Er Munden lukket, naaer den bagefte Ende af Overfjæbe- 

benet bag Øjets bagefte Rand, eller idetmindfte 1 Linie med 

denne. Gabets færdeles ftærfe Kløftning tillader, naar Mun— 

ben aabnes, let og tydeligen at fee Svælgbenene baade i Over— 

og Underfræben, ſamt Indgangen til det foldede Spiſeror; et For: 

hold, ſom heller ikke 1 den Grad vifer fig hos nogen anden 

Torffeart, og fom i visfe Maade erindrer om Havtaſken. 

Den temmelig tykke Overlæbe er 1 Randen tydeligt fryndfet 

eller forfynet med en flor Mængde ſmaa Papiller; Underlæ 

ben er, ſom fædvanligt, tyffere end Overlæben, men favner 

ganffe Fryndſer. Mundhulens hvide Farve er meget afjtif 

7) Hos mindre Individer er Breden dobbelt faa ſtor ſom Højden; 

hos fførre Individer tiltager Hojdeforholdet, ſom Udmaalin— 
gerne viſe. 
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fende mod den ydre forte Farve; imidlertid har jeg aldrig fun— 

det den fuldkomment reen, men altid hiſt og ber fværtet, eller van: 

firet ved forte SFjolder faavel paa Ganen ſom Tungen; hos et 

Individ var endog Mundhulen næften ganffe ført bag Plougz 

ffjærbenets Tænder og fra Tungefpidfen. Tænderne paa 

Mellemfjæbebenene danne et Baand, der fortil er bredt, mod 

Siderne og bagtil bliver ſpidſt; Tandræffernes Antal er vans 
ffeligt at beftemme; jeg har fortil kunnet ffjælne fire; Tænderne 

ere ftærfe, fpidfe, i en temmelig høj Grad krummede; den 

yderfte Rekke (omtrent en Snees Stykker paa hvert Mellem- 

fjæbebeen hos ftore Individer) vvergaaer de følgende betydeligt 

i Storrelſe. Underfjæben har to Rakker Tænder, af hvilfe 

den forrefte vifer en betydelig Størrelfe mod Siderne (fortil 

Derimod, eller + Midten af Munden, er den nappe kjendeligt 

ftørre end den anden). Tandbaandet paa den forrefte Deel af 

Plougffjærbenet beftaaer af tre Næffer, og danner en me— 

get aaben Vinkel eller en fun i ringe Grad bøjet Linie; ogſaa 

her ere Tænderne temmelig ftore og ſterke. Tungen fidder 

fangt tilbage, er færdeles fort, meget bred, flad, fun ganffe 

fint adffilt fra Underfjæben fortil. Svælgbenene fremſtille 

i Overfjæben to ſtore Ovaler, i Underkjeben to Triangler, og 

ere væbnede med et meget ftort Antal, fmaa men ftærfe, Tænder. 

Hagetraaden ført, nævve faa lang ſom Halvdelen af Øjets 

Læengdediameter; ved Jøden er den temmelig tyk, i Enden børfte- 

agtigt tilfpidfet, De førrefteNæfeborer fidde vel nærmere 

Øjeranden end Snudefpidfen, men derimod omtrent i lige Af— 

ftand fra Djeranden og Mundranden; de ere ſmaa, kredsrunde, 

og danne et Par meget forte Hudrør, hvis bagefte Rand ud— 

vides til en noget triangulær Lap. De bageſte Næfebo- 

rer, fom ganffe favne Hududvidelfe, men ere lidt ftørre end 

de forreſte, ligge faa langt udenfor disfe, at de hos denne Fiſt 

med ligeſaa ftor Net kunne faldes de yderfte. Øjnene ere 

fmaa chos flørre Individer indeholdes deres Længdediameter 

saae 
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fer Gange, hos mindre omtrent fem Gange i Hovedets Længde) ; 
imidlertid er deres Lengdegjennemſnit, der, ſom fædvanligt, 

overgaaer Hojdegjennemfnittet, ligeſaa langt ſom Snuden, og 

overgager Afftanden fra deres Rand til Mundranden meget. 
Pandens Brede mellem Øjnene udgjor omtrent 4 af Hovedets 

Længde, og er hos flore Individer dobbelt faa ſtor fom Øjets 

Længdediameter (hos mindre derimod ikke). Kinden har en 

meget betydelig Længdeftræfning, fom endog overgager Pandens 

Brede mellem Øjnene endeel. Gjælleaabningerne meget 

ftore; bagtil og foroven begynde de omtrent i Linie med Øjets 

øverfte Rand, eller dog fun lidt nedenfor denne; fortil naae de 

hen under Øjet, og afgive ſaaledes, formedelſt Snudens Kort— 

hed og Kindens Udftræfning hos denne Art, en betydelig Spalte. 

Gjælleftraalerne, ſom fædvanligt hos Familien, ſyv i 

Tallet og af Sabelform; den førfte udmærfer fig ved Brede, 

den fidfte ved Korthed. Gjællebuerne vife en halv Snees 

tornebærende Knuder i hver Ræffe; den yderſte Gjællebues 

yderſte Ræffe har jeg dog fun fundet beftanende af otte, noget lang— 

ftrafte og flade eller pladedannede Knuder. " Hovedet er forfy- 

net med endeel Sliimaabninger, ifær paa Snuden og den 

forrefte Deel af Pandefladen. 

Kroppen er fammentrylfet, kileformigt tilſpidſet fra Nak— 
fen til Enden af Halen. Ryggen, fom foran førfte Ryg— 
finne er bred og flad, vifer en lille Længdefure. Den rudimen= 

tære forſte Rygfinne begynder lidt bag Gjællelaagets ba— 

gefte Rand, omtrent over Bryftfinnernes Rod, i Enden af To— 

tallængdens førfte Trediedeel, eller Midt foran den. Denne 

lave og forte Finne er indhyllet 1 en faa tyf Hud, at man 

forſt ven Disfeftion bliver iftand til at tælle dens Straaler; 
jeg har fundet tre, af hvilfe den førfte er den tykkeſte og længſte, 
men ikke fynes at vife noget Spor til at være artifuleret, 
hvad derimod hos de to andre vifer fig tydeligt nok. Adſtil— 
lelſen mellem førfte og anden Rygfinne er noget utydelig og 
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ubeftemt formedelft den Finnerne indhyllende Huds Tykhed. 

Anden Nygfinne, hvis Længdeftræfning jeg altid har fun— 

bet flørre end den halve Totallængde, fortfætter fit Lob til 

Halefinnen, dog ſaaledes, at den undertiden ved Roden er før- 

enet med denne fidfte, undertiden adffilt ved et ganffe ubetydes 

ligt Mellemrum. Dens Højde er ringe, i hele Stræfningen 

omtrent eens, eller dog fun lidt ftørre bagtil end fortil. Straa— 

lerne ere ſtillede meget ſtraat, tæt ved hinanden ifær bagtil, 

og rage med Spidferne lidt ud af den forbindende Hud; de 
fem eller fer forſte Straaler vore kjendeligt Længde, medens 

de følgende i en lang Stræfning ikke vife nogen mærfelig For: 

fjæl; de fem fidfle aftage pludſeligt og i en langt ftærfere Grad 

end den, hvori de fem førfte tiltage; alle Straalerne ere i En— 

den kloftede, med Undtagelfe af den førfte. Bryſtfinnerne, 

hvis Længde indeholdes omtrent fer Gange i Totallængden, ere 

af oval Form, meget brede ved Roden (deres Brede ved Koden 

udgjør mere end 1 af deres Længde), og udmærfe fig tfær 

derved, at de ere anbragte paa en Forlængelfe eller ligeſom en 

Arm, hvorved, faavelfom ved andre Ejendommeligheder, nærvæs 

rende Slægt ſynes af danne en Tilnærmelfe til Kutlingernes Familie. 

Straalerne tiltage i Længde indtil ottende; ottende til tret— 

tende Straale ere de længfte, indbyrdes omtrent lige lange; 

de folgende aftage faa ftærft, at ſidſte næpve er halvt faa 

fang ſom førfte. De midterſte Straaler ere temmelig fjærkt 

forgrenede, og alle Straalerne mere eller mindre kloftede, und— 

tagen førfte. — Paa Grund af Hovedets Brede bliver ogfaa 

Bugfladen indtil Gadboret temmelig bred, og Bugfinnerne 

ere ffilte fra hinanden ved et vidt Mellemrum. De ere an— 

bragte langt foran Bryftfinnerne og Gjællelaagets bagefte Rand, 

men deres Rod er desuagtet noget nærmere Gadboret end Snu- 

deſpidſen. Formedelſt den betydelige Forlængelfe af deres an— 

den Straale ftemme de omtrent med Bryſtfinnerne i Længde, 

eller ſtage dog fun ganffe lidet tilbage før dem; derimod 
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ere de af fmal og fangftraft Form (deres Brede ved Roden 

indeholdes otte til ni Gange i Længden); alle Straalerne rage 

frem af den forbindende Hud med Spidſerne, dog i meget for— 

ffjællig Grad. Forſte Straale ſtaaer 1 Længde nærmeft efter 

anden, hvilfen med fin Spidſe næften naaer til Gadboret; de 

følgende Straaler aftage gradeviis; førfte og anden ufløftede ; 

tredie og fjerde ſterkt kloftede, iſer den fjerde; de to fidfte ere 

vel Fløftede, dog fvagt og temmelig. utydeligt, Gadboret er 

anbragt langt foran Midten af Totallængden, har en betydelig 

Størrelfe, en fredsrund Form og noget fremragende Rand. 

Lidt bag det vifer fig en Tille, tilfpidfet Papil, i hvis Ende 
Aabningen for Generationsorganerne findes. Gadborfin— 

nen, ſom begynder et Mille Stykke bag denne Papil, er endeel 

fortere end Rygfinnen, og naaer ikke i Længdeftræfning den halve To— 

tallængde. I Højde, ligeſom ogfaat ovrige Beffaffenhed, ſtemmer 

den omtrent med anden Rygfinne. Halefinnen af lancetdan— 

net, i Enden afrundet, Form; uagtet den gaaer langt op paa 

Siderne af Halen; er dens Længde 1 Midten dog idetmindſte 

dobbelt faa flor, fom den Længdeftræfning, den indtager langs 

Halens Sider. Straalerne ere tæt forenede og vanffelige 

at tælle. 

Sidelinien er meget utydelig, eller fan maaffce rettere 

figes aldeles at ſavnes; idetmindſte har jeg hverfen hos friffe 

Individer eller hos ſaadanne, fom flere Aar have været opbe— 

varede i Spiritus, funnet tagttage den med Beſtemthed. Bel 

ſynes forreft paa Kroppen at vife fig et Slags Antydning af 

Den (døg temmelig afvigende fra Sideliniens almindelige Beffaf- 

fethed), men denne forfvinder aldeles omtrent over Gadboret. 

Sfjælbeflædningen naaer paa Hovedets Overflade 

og Sider frem foran Øjnene, paa Underfladen fil Hagetraa— 

ben; ogſaa Finnerne ere mere efler mindre rigeligt forſynede 

med Sfjæl, dog Bryſt- og Bugfinnerne fun paa den ydre Side 

ved Roden. Paa den forrefte Deel af Hovedet ligge SFrællene 
Danmarks Siffe. II. 16 
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i Gruber eller Fordybninger ved Siden af hverandre; forreften 

ere de taglagte, dog i forffjællig Grad, fuldftændigft paa Halen. 

Sfjællene ere meget tynde og temmelig ſmaa (be ſtorſte, hos et 

Individ af henved efleve Tommers Længde, fandt jeg 117” Tange og 

4/4 brede). Formen er almindeligen oval, eller rettere langſtrakt— 

fiirfantet med afrundede Hjørner; fra Middelpunktet udgaaende 

Straaler ſavnes ganffe, og de foncentriffe Ringe ere fun til: 

ſtede i ubetydeligt Antal (ofteft ikke ftort mere end en halv 

Snees Styffer), fordi en flor Plæt paa Sfjællets Midte 

almindeligen er glat. Ringene ere endvidere noget uregel— 

mæsfige, ligeſom Sfjællene fnarere fiirfantede end ovale, og 

danne Belgelinier eller Zigzaglinier, hvorved Sfjællenes Udſeende 

nærmer fig noget til Sfjællene hos Kulmulen. Men det Forhold, ſom 

ifær udmærfer dem, og ſom ikke, ſaavidt mig bekjendt, findes hos 

nogen anden Torffeart, er, at deres bagefte Rand almindeligt 

vifer fig forfynet med mere eller mindre tydelige, krumme Torne el— 

ler ligeſom Kloer (jeg har iagttaget indtil atten), en Egenffab, 

fom ene er tilftræffelig til at adffille nærværende Art. 

——— Hos et Individ af 102 Tommers Længde udgjorde Bug— 

hulens Længde omtrent tre Tommer; den ophører tæt bag Gad— 

boret. Bughinden er hvid (uden Sølofarve, men med Silfe- 

eller Glasglands). Leveren af meget betydelig Størrelfe, 

tolappet, ſom fædvanligt; Lapperne indffaarne eller deelte i min— 

dre Smaaflige, den højre Lap (mod Sædvane) ſtorſt, naaende til 

Enden af Bughulen, men ſmallere end den venſtre. Spiſe— 

røret af en overmaade betydelig Vidde (ligeſaa vidt ſom Ma— 

ven), men med temmelig tynde Bægge, fun Midt fortere end 

Maven,") indvendigt forſynet med et flort Antal meget fine 

Længdefolder (jeg har talt omtrent 50). Maven fæfformig, 

*) Hos det ovenangivne Individ fandt jeg Længden af Spiferøret og 

Maven tilfammen at udgjøre 247, hvoraf omtrent 17 fom paa 

Spiſerorets Andeel. 
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med meget tyffere og mere muffuløfe Vægge end Syiferøret, 

indvendigt uregelmæsfigt rynket; dens allerbageſte Deel forneden 

bøjet frem, hvorved .en meget fort, tilſpidſet Portnerdeel 

dannes. Mellem denne fidfte og Tyndtarmens Begyndelfe vife 
fig to aldeles rudimentære Blindtarme (næften af Størrelfe 

og Form ſom hos folgende Familie). Tarmekanalen, hvis 

Længde udftraft beløb fig til S Tommer, gjør de ſedvanlige Bojnin— 
ger, og har en temmelig betydelig Vidde. En fryndfet Klap adſkil— 

ler Portnerdelen fra Tarmen, og en lignende Tyndtarmen fra 

Tyktarmen. Denne fidfte vifer indvendigt Spor til nogle frem— 

ragende Folder. — Generationsorganerne frembyde den før 

Torffefamilien farafteriftiffe Form: Teſtiklerne bladdannede, i 

Randen frufede 0. f. v. Svommeblaren ſtrakker fig gjen— 
nem hele Bughulen, og er ikke alene af en betydelig Længde, 

men ogſaa meget bred; den udmærfer fig véd den Saregenhed, 

at den + Midten af Længden er ftærft indſnoret, og altſaa af— 

deelt ligefom 1 en forrefte og bageſte Sæf; den forrefte har jeg 

igjen ved et Længdeffillerum fundet afdeelt i to Dele, og op— 

fyldt med en Vadſte; derimod har jeg ingen Kirtel funnet be: 

mærfe indvendigt paa den nederfte Flade. Nyrerne danne 

en flor Udvidelſe bageſt Bughulen. Urinblæren ftor, F 

ſynet med to lange Sidehorn. 

Mellemfjæbebenene ere 1ffe betydeligt kortere end nogtebysr 

Dverfjæbebenene (deres Længde udgjor omtrent £ af disfes 

Længde), i Enden tilfpidfede, bløde, bruffagtige; den aareblad— 

dannede Udvidelfe anbragt omtrent 1 Midten af Knoglens ba- 

gefte Rand, adffilt fra denne ved ef meget dybt, lidt vinkeldan— 

net Udſnit; Udvidelfen af langſtrakt, bagtil buet eller jævnt 

afrundet Form. Overkjæbebenene langſtrakte, tynde, no— 

get fremadkrummede, i Enden ſtarkt udvidede i Aareform. 

Ojebenenes Kjæde beftaner af fem Stykker, af hvilfe det 

forſte, ſom fædvanligt, er meget langſtrakt; de to følgende ud: 

mærfe fig ven en betydelig Brede. Forgjællelaaget tem— 

16% 
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melig ftort; dets yderſte Plade vel adffilt fra den inderſte, men 

meget lille Sammenligning med denne fidfte, hvis Overflade er 

ftribet, eller tæt bedellet med bagudrettede Straaler, og har den 

bagefte Rand fiint ſaugtagget, en Omſtendighed, ſom, ſtjondt me— 

get tydelig for Synet, dog for Folelſen er aldeles umærfelig 

formedelft Randens hudagtige Tyndhed. Det egentlige 
Gjellelaagsſtykke er temmelig lille, men udmarker fig 

ved Dybden og Skarpheden af den nederfte-bagefte Rands Ind— 

fnit, hvilfet er ftørre end hos nogen foregaaende Torffeart, og 

ved den deraf følgende ftærfe Udvifling af Tornene, af hvilke 

ifær den bagefte er overmaade lang og ſpids. Undergjælles 

laaget forholdsvis meget ſtort, af Triangelform med bag— 

udrettet Spidſe, ligeſom Forgjellelaaget med ſtraalebedakket 

Overflade og den frie Rand ſaugtagget. Mellemgjalle— 

laaget er lille, dog temmelig bredt i Forhold til fin Længde, 

men har iøvrigt intet Aſvigende Formen. Næfebenene 

udmærfe fig ved deres Brede; den indre Rand er bøjet opad, 

eller rejfer fig lodret 1 Vejret; den ydre ligger derimod udad, 

ja er endog krummet lidt ned. Pandebenet, fom fortil er 

lige afffaaret, vifer tydelige (ſtjondt udadliggende) Sidekjole, 

men intet Spor til Middelkjol; derimod begynder denne at 

hæve fig paa Interparietalbenet, og Crista occipitalis er ikke 

blot ftærft forlænget bagud, men rejſer fig ogſaa temmelig me— 

get over Hovedets Isſe; fortil er denne Kams øverfte Rand 

ffarp, bagtil udvider den fig noget, og danner en Flade. Dver- 

ffulderbenet er ufædvanligt ſtort og ftærft, og ſelv dets ne— 

derſte Green har en temmelig betydelig Længde. Den ravne- 

næbdannede Fortfættelfes førfte Fjerdedeel er ſtarkt til 

fpidfet 1 Retningen fremad, lidt drejet, og danner en næften 

ret eller lidt ſtump Vinkel med Knoglens øvrige Deel, ſom 

mod Enden udvider fig lidt foran Spidſen. Albuebenet og 

Straalebenet udmærfe fig ved betydelig Størrelfe, men 
tillige ved en hudagtig Tyndhed. Med Henfyn til Bakken— 
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”benet fan mærfeg, at det beftaaer af to, under en ret Binfel 

forenede, lige og temmelig tynde Grene, forbundne ved et 

Middelftyffe af ringe Udftræfning; den. indadrettede Green. er 

meget fænger og tyffere end den bagudrettede. Rygraden ſam— 

menfættes af 45 Hvirvler (vet ringefte Antal hos nøgen nor— 

diff Torffeart), af hvilfe fun 14 tilføre Bughulen, 34 Halen. 

Den førfte opſtigende Tornefortfættelfe er meget ftærÉ, 

af betydelig Brede (i Retningen forfra bagtin; de følgende til- 

tage lidt i Længde indtil fjerde og femte, hvorpaa de atter af; 

tage; førfte Rygfinnes forſte Straale er anbragt over ſjette Torne— 

fortſettelſe Tværfortfættelfer vife fig førft paa fjette Bug— 

hvirvel, og have allerede paa ottende naaet deres ſtorſte Udvik— 

ling 1 Længde. Ribbenene begynde med tredie Hvirvel, og 

ere alle dobbelte eller forfynede med Biribbeen, hvilfe ogſaa 

iagttages paa adffillige af Halehvirvlerne (paa de tre førfte 

Halehvirvler har jeg bemærfet dem). Det førfte Par Ribbeen 

er færdeles ftort, ftærft, frummet; de følgende aftage efterhaan— 

den, Den forſte Halehvirvels nedadrettede Fortfættelfe danner 

en meget rummelig, langſtrakt-oval, forneden tilſpidſet Ring 

- med bred Indfatning; ogſaa paa de tre følgende Halehvirvler 

er Ringen ikke ubetydelig. De fyv ſidſte Halehviroler under: 

ſtotte Halefinnen. 

Denne Art overffrider vel næpve en Fod i Længde, og jeg Storrelſe. 

har end iffe feet noget faa ſtort Individ. Otte til ti Tom— 

mer ſynes at være dens fædvanlige Længde. 

Den forekommer paa Norges Veſtkyſt idetmindſte fra Sorefoms 

Sondmor, træffes gjennem hele Kattegattet, i Sundet og Bal— 

terne, og gaaer felv en lille Stræfning ind i Pfterføen.”) — 

J de engelffe Have har man fundet den indtil Kyſten af 

x) Efter Meddelelſe af Or, Boie fangede et Exemplar af Ran. 

fuscus (ti Tommer langt) i Øfterføen ved Kiel ben 10de Juli 

1824; to andre ben 21de Auguſt ſamme Mar. 
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Cornwall, men den betragtes ſom „en af de fjældnefte engelffe 

Fiſtearter“. Dette er Alt, hvad der hidtil er mig bekjendt 

om dens geografiſke Udbredelfe, og derefter fynes Skandinavien 

at maatte betragtes ſom dens egentlige Hjem. Thi, nagtet 

den viſtnok er langt fra at være almindelig noget Sted paa 

vore Kyfter, fan den paa den anden Side heller ikke kaldes 

færdeles fjælden. 

Om dens Levemaade vides, faa at fige, Intet, - Den ſynes, 

idetmindfte om Sommeren, at opholde fig nær Land paa tem— 

melig ringe Dybde (omtrent en halv Snees Favne) mellem 

Havplanter. Paa Krog bider den ikke uvilligt. 

J Maven af et Individ paa en halv Snees Tommer fandt 

jeg en Sej paa halvfjerde Tommer, en Amfithoe og en Ne— 

mertes. Den. indffrænfer fig altfaa ikke i fin Føde til nogen 

enfelt Dyreklasſe, men tager til Takke med hvad den træffer. 

Forplantningstiden er endnu ubefjendt, Fries anfører 

imidlertid (Skand. Fiffe S. 94) en Kjendsgjerning, ſom ſynes 

at funne henføres til Forplantningen. „J Juli Maaned iagt— 

toges fo Individer, ſom fulgtes ad, og under alſtens legende 

Fremfærd trængte op tilen Brygge indtil paa en halv Alen Vand, 

og endeligen ffjulte fig under Peleverket.“ Men en Omftæn- 

dighed, fom gjør mig tvivlfom, er, at Mælfefæffene fun vare 

lidt udviklede hos en voxen Han, ſom fangedes ved Bergen den 

15de Gult. " 

J dens Bughinde har jeg fundet en Filaria; andre Snylte- 

dyr har jeg ikke hidtil iagttaget hos den” 

—— 
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XII.  Slyndrene. 

Wræbdetfægten”) (Platessa Cuv.). 

Gabet Tille, eller dog kun middelmaadigt ſtort, med Tænder 

paa Mellemfjæbebenene og i Underfjæben paa begge Sider. 

Tænderne tætftillede, 1 en eneſte Rakke, fodrettem almindeligen 

af bred, flad Form ſom Sfjæretænder. Ryg- og Gadborfinnen 

beftaae blot af enkelte Straaler, og ophore et Styffe foran 

Halefinnen. Rygfinnen begynder omtrent midt over det sverfte 

Øje. Kroppens Form oval efler rhomboidalſt. Øjnene ofteft 

paa den højre Side. 

*) Plade (af Plade), en gammel jydſt Kolleftiv-Benævnelfe før 

Flynderarterne, maaſkee dog narmeſt rettet pan den her førftanførte 

Art. Om det ældre Tydſke Pladiſe (Schonevelde) eller Plateiſe og 

Platyßle (Gegner), det Engelffe Plaise, det Franffe Plie ſtaae 

i Forbindelſe hermed, eller ſnarere maa henføres til Auſonius's 

Platessa og berigjennem til mdarvs:; overlader jeg til Andres 

nærmere Overvejelfe. Linné ſynes at have hantet Artsnavnet 

Platessa hos Belon. 
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55de Art. Rodſpotten (Platessa vulgaris Cuv.). 

Farven almindeligt olivenbrun med omtrent 

fer Rekker ovrangegule plætter.— Krovven graf; 

paa Hovedets farvede Side en Ræffe Beenknuder 

(i Regelen fer), "Der (frærfer ig ten Bue fra Side— 

linien til Øjnene, og mellem disſe fortfættes ſom 

en fremragende Kjol. Sfjæretænder i Kjæberne, 

flade Tænder ligeſonm Kindtender paa Svælgbde: 

nene. Sidelinen [tiger] TERE Keb vver Brut 

nerne, men uden af bane noget tydelig ane. 

Bag Gadboret en Beenpig, fom dog ofte er ſkjult 

under Huden. Hovedets Længde indeholdes omtrent 

fire Gange, den ftørfte Højde omtrent 21 Gange 

i Totallængden. 

Rygf. 70; Bryſtf. 19; Bugf. 6; Gadborf. 52; Halef. 20%). 

Schonevelde, Side 61: Goldbuͤtte og Scholle, Pladiſe. 

Pontoppidans Atl. I, 649: Pleuronectes Platessa. 

Muͤllers Prodr. n 373: Pleuronectes Platessa. 

Olavius, Skagens DBeffr, Side 166 n. 25: Pl. Platessa. 

Zofman, Tidsſtr. f. Naturv. Il, 370: Rodſpetten. 

*) Nedenſtagende Tællinger give en Foreſtilling om Straaletallets 

Ufverling, bog uden at beſtemme dennes Grandſer. 

Xotall. 1617; Rygf. 69; Bryftf. 72; Bugf. 6; Gadbf. 52; Halef. 20. 

SE HO) ARE E HEER SY ROSTE TABET ES re MT KE; 

NES BESES SD ES DE OS 6 60 

6 Ef le ng ES 
— FSA SE 0. FRE SE SEES 3-5 6 660 

FNS DS ESPE KEE 6 822 

—— SE MDVD SD BRA LVL BE KOS SØGE 

— — RR 6 00 
— AS ER NTR NE RE MO — 592; — 290. 

— DES ENS HANS —63 SERENE BÆLS SD 

I Rygfinnen tælles ſtundom indtil 77 Straaler, i Gadborfinnen 

indtil 61 (efter Gottſche). 

& 

— — 
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Saber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 244 n. 7: Pleuronectes borealis. 

— 2 mm — V , 245 n. 8: Pleur. Platessa. 

— Iſis 1828 S. 865: Pleur. Platessa, og S. 868: Pleur. 

borealis. 

| Gottſche, Wiegmanns Archiv 1835, II, 136: Platessa vulgaris. 

Blod) tab. 42 (mindre god). Træfnittet ovenfor efter Original Afbildnin⸗ 

tegning (ganffe ungt Individ i naturlig Storrelſe). BEL: 

At udrede Schonevelde's Flynderarter har temmelig ftore Vanſte- Bemarkn. 

ligheder af to Grunde. Forſt fordi han, med Undtagelſe af Tungerne, — 

henfører vore andre Flyndre til to Grupper”) : Rhombi, ſom have Mun— 

ben drejet til ben højre Side, og Passeres, hos hvilfe ben er drejet 

til Venſtre. Men dette Forhold er iffe ganffe fonftant, da man hos 

ſamme Art ſtundom træffer Individer med Munden til Venftre og Øjnene til 

Højre, og andre, hos hvilfe bet Modſatte finder Sted; ==) hvorfor S. 

ogſaa optéeller nogle Arter dobbelt, eller anfører dem under begge Grup— 

per. En anden Grund til Banffelighed rejfer fig deraf, at S. næppe 

har haft en faa nøjagtig Kundſtab om denne Familie, ſom om adffil- 

ffillige andre; og derfor, fynes han deels at tillægge een Art, hund ret— 

teligen tilfommer en andens ==) deels iffe altid at have henfort Ar— 

ferne til den Gruppe, hvori de, efter det af ham antagne Syftem, høre. 

Dette fivfte er tildeels Tilfældet med Rodſpatten; thi S's Goldbuͤtte, 

hvilfen han angiver ſom hyppig baade paa Veft« og Oſtkyſten af Her— 

tugdommerne, er aabenbart, faavel efter Navnet ſom efter Beffrivelfen 

(aureis punctis notati rhombi øg qvi flavis maculis insigniuntur), 

identiſt med Rodſpetten. Det Spørgsmaal, hvorfor han da henfører 

ben blandt Rhombi, iftedetfor at forene den med fin Scholle: fan ene 

finde Svar i hans ufuldkomne Kundſtab til Flynderne; thi at antage, 

A 

*) Han følger heri Rondelet og andre den Tids Ichthyologer. 

**) Bed denne Lejlighed vil jeg gjøre opmarkſom paa en beſonderlig 

Vildfarelſe, ſom nogle Steder pan vor Kyſt forfægtes af Fiſkerne, 

næmlig: at Munden hos Zannerne ev drejet til en an— 

den Side end hos Zunnerne. 

xxx) Naar han til: Cr. ſiger om fin forſte Passer eller Rødfpætten: 
stagna subit ex mari et fluvios, delectatur enim aqvis dulci- 

bus; pasſer bette meget bedre pan Skrubben end pan Rød: 

fpætten. 
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at hang Goldbuͤtte ffulde være en forkeert Rodſpatte (a: en Nod— 

frætte med Øjnene paa ven venftre Side), tillader Goldbuͤttens Al— 

mindelighed og Sjælvenheben af be forkeerte Rødfpætter iffe, — 

Den fra be øvrige Forfattere hæntede Synonymi er ingen Tvivl eller 

Vanſkelighed underkaſtet. De Grunde, ifølge hvilfe jeg, med Nils— 

fon, Gottſche og Andre, forener Fabers Pleur. borealis med Rod— 

fpætten, blive nedenfor (ſaavel i Beſkrivelſen ſom under Artikelen Af— 

arter) nærmere angivne. 

—— Denne Art er af de danffe Fiffere bleven overmaade run— 

deligt begavet med Navne. Flynder fynes midlertid, ſtjondt 

ofte brugt om flere af Familiens Arter, af være dens rette og 

oprindelige danſte Navn, og dette er endnu mange Steder det 

gjældende, ifær paa de fydffe Kyfter. Schonevelde anfører 

Schikpleder fom det til hans Tid brugelige danffe Navn 

(i Slegvig). J Kjøbenhavn benævner man den almindeligen 

Rødfpætte; dog gjælder dette førnæmmelig de mindre Individer 

(Indtil af omtrent et Par Punds Bægt), hvorimod de ftørre og 1 

Farve lidt forandrede hedde Præfteflyndre. Disfe fidfte 

faldes 1 det nordligfte Sjælland, ved Frederikshavn og paa 

Hirtsholmen Hanſer, Hanfinger og Hønfinger, paa 

Læs Manforhorn,*) ved Aalbek Skrutter. Paa Fanø og 

nogle andre Øer ved Slesvigs Veftfyft hedde Rødfpætterne Skul— 

-Ter og Lodſkuller), 1 det nordlige Fyen, efter Hofman, 

*) Efter Bing hedder Rodſpatten paa Læsø Spatte. 

*5) Skulle er bet tydſte Scholle. (Jeg veed derfor ikke, hvorfor 

Molbech — Dialeft-Lericon Side 504 — foretrakker at ſtrive 

Skulde, ſaavel mød Udtalen ſom mod den almindelige Skrive— 

maade.) Lod (a: Farve) antyder de røde Platter. Da jeg ikke 

har bivaanet Zlynderfifferiet paa Fanø og i Omegnen, man jeg 

for en Deel gjætte mig til Betydningen af de mange der gjængfe . 

Navne (og maaffee gjætter jeg iffe altid rigtigt), hoilke ofte fun 

have Henſyn til Fangningsmaade, Storrelſe o. ſ. v. Bakfſkul— 



251 

Strømmer ng Liebeſer, blandt Hertugdommernes tydſtta— 

lende Indvaanere Goldbütt (meft paa Oſtkanten) og Scholle 

(mere paa Veſtkanten). Endnu adſtillige andre Navne tillæg— 

ges forffjællige Forandringer af denne Art, hvilfe fenere ville 

blive omtalte paa deres Sted. 

Plætterne, den glatte Krop, Hovedets Beenknuder, den 

temmelig brede, regelmæsfigt ovale Form: gjøre det almindeli— 

gen let at adffille denne Art fra andre narſtaaende Flyn— 

derarter. 

Farven paa den Side, hvor Øjnene ere anbragte, er 

olivenbruun, ſnart overgagende i det Graalige, fnart i det 

Sortagtige, og prydet med en Mængde uregelmæsfige, orange— 

røde Plætter: almindeligt danne disſe fer Næffer, cen langs 

Rygfinnen, fo ovenover Sidelinien, fo nedenfor denne, og en— 

deligen een Rekke langs Gadborfinnen.) Hos de egent— 

lige Rodſpétter er Plætternes Farve mere brændende; hos 

Vræfteflynderne ere de derimod gjerne lyſere og fædvanligt 

lev er vel ſaaledes iffe andet end Sfuller, fangede pan Baffer+) ; 

Gaardſkuller ſaadanne, fom ere fangede i Riisgjerderne. Kaffe— 

ſkul faldes paa Mans ſmaa Sfuller, ſom bindes i Knipper af en 

Snees; hvorimod Dræfteffuller, faavidt jeg veed, ere de ſtorſte og 

bedſte, ſom udføges til Tiende. Stavnſkuller, Mejlſkuller o. f. v. 

ere alle Navne, der have Henſyn til Fiſteriet og Fiſtehandelen. 

*) Grundfarven paa ben morke Side viſer fig for Lupen at være 

guul, men tæt overftrøet med utallige, færdeles ſmaa, forte Prif- 

ker; herved opſtager en olivenbrun Hovedfarve. Endvidere er hvert 

Sfjælgs Omrids antydet ved en fort Indfatning, og hvert Sfjæls 

Overflade desuden forſynet med nogle forte Stænk. Endeligen maa 

markes, at Hovedfarven ſjaldent eller albrig er reen, men mere 

eller mindre ſtjoldet (et Sted lyſere, et andet Sted morkere eller 

uregelmasſigt overtrukket med Skyer). 
+) Pontoppidan tillægger dug en anden Art dette Navn (Ati. I, 649 n. 

6); hvad vgfan finder Underſtottelſe i em Meddelelſe af Boie, ifølge 

hvilken Bakſtullen ffal være fjælden ved Fanø, og i det Højefte veje 

et Pund. 

Beſkrivelſe. 
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(idetmindſte 1 Kattegattet) omgivne af en lys Ning. Fiſtens 

hvide Side har jeg ſtundom fundet overſtreet med mangfoldige 

forte eller brune Plætter, Finnerne have Kroppens Farve, og 

ere altſaa paa den morke Side brune, paa den lyfe hvide. 

Pupillen blaa med opaliſerende Glands, indfattet af en ſmal, 

mæsfingfarvet Ring; Hornhuden udenfor denne Ring ſolofar— 

vet, mere eller mindre overlobet med Sort. — Stundom træf; 

fes Modfpætter, ſom ere mørftfarvede og ſorſynede med røde 

Plætter paa begge Sider (Dobbelte Rodfpætter) , fjæld- 

nere ſaadanne, ſom paa begge Sider ere lyſe. Opholdsſte— 

det, eller nøjagtigere Bundens Beffaffenhed, ſynes at have 

Indflydelſe paa Reenheden og Intenſiteten af Rodſpettens 

Farver. 

Udmaalinger. 
Solallengßß NEED ESTER 

ſe ERE SAD) 15:28, 

x) Saadanne har jeg i Aalbeek hurt benævne Kongeflyndre, hvil- 

ket Navn Derimod paa en Deel af ven norffe Kyft er Benagv— 

nelfe for Rodſpotten i Almindelighed, 

xx) Omtrent mellem Ryogfinnens niogtyvende eller tredivte og Gadbor— 

finnens tiende eller ellevte Straale. Jovrigt maa markes, at ved 

den ftørfte Hojde forftnaes blot Kroppens Hoide (uden Finner), 

hvilfet ogfan gjelder alle folgende Arter af denne Familie, Som 

Exempel vil jeg anføre, at hos et Individ af 1447 Længde, hos 

hvilfet den ftørfte Højde uden Finner var 537, belob venne fig 

med Finner til 97, Endnu nogle Crempler paa Hojden: Længde 

133", Højde 5475 Længde 31”, Højde 16477; Længde 32/7, Højde 

TS RENEE NE EST ET TOT Senge PRS Dø er TOR 

Heraf fees, at hos deti udmaalte Individer den ſtorſte Hojde inde— 

holdes omtrent 21 Gange i Totallængden (den naaer hverfen paa 

ben ene Site 24 eller paa ben anden 23), og er altſaa ingen— 

lunde faa afverlende, form Nogle have meent. Endnu maa med 

Henſyn til Præfteflynderen mærfes, at, ffjøndt jeg iffe vil nægte, 

man jo maaftee kan træffe Individer, hvis Højde indeholdes tre 

Gange i Længden, fan er dette bog ingenlunde hos denne bet re— 
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Hojde over Nalle 3B443 0333 D244— 

Højde over. Gadborpiggen: A 63753 B 5”; C 6175 D 434"; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 19777; B 177; C 18”; D4"; 

ſtorſte Tykkelſe (over Forgjallelaagets bagefte Rand): A 17/7; B 

de OMME 43 

Errtelje forat Dafefymens obs AA 3177 BB 37; Ca DE 

— fra Snudeſpidſen til Gjællelnagels bagefte Rand: A zu; 

BEASTS D/S 

Hovedets Højde over Øjnenes Midte: A 27; B 1777; 0 20177; 

D 41; 

bet opſpilede Gabs Højde: A 157; B 107; C 13/7; D 2477; 

det opſpilede Gabs Brede: A 12/7; B 7/75" 0 10; D.11'; 

Mellemfjæbeb. Længde paa ben farvede Side: Ab3““3; B 5475 063 

Mellemfjæbeb. Længde paa den hvide Side: A1175 B74'75 C 9175 

Overfjæbeb. Længde paa ben farvede Side: A 103773 B743 (917; 

Sverfjæbeb. Længde pan den hvide Side: A 1243 BS14“3 C1133 

Længden af Mellemfjæbebenets Apofyſe: A 5375 B 42" C 55 

Underfjæb, Længde til Artikulationen: A 18”; BI33 C1743 D31 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A82/7; B630643 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Neſebor: 5775 B3033 

Afſtand mellem forreſte og bag. Neſebor: A 1477; B 1/75 014“3; 

bageſte Neſebors ftørfte Gjennemſnits7): A 177; B 1/7; C 147; 

indbyrdes Afſt. mel. forr. Par Neſeborer: A 83/7; B575 C633 

indbyrdes Afſt. mel. bag. Par Næfeb,: A 10177; B 67; C7'; 

Afſtand mellem bageſte Næfebor og Øjets forrefte Rand: A 4"; 

BEG 23 

Afſtand fra Snudeſpidſen til nederſte Øjehules forrefte Band: A 

OVS BR 3 3 

gelmasſige Forhold: tværtimod forholder dens Hojde fig ganffe ſom 

den almindelige Rodſpettes (af de ovenudmaalte Individer vare A 

og C Præfteflyndre). 

*) Denne Højde er maalt bag Hovedets bagefte Beenknude. 

xx) De fidfte fire Maal gjalde Naſeborerne paa den farvede Side, 

ligefom overhovedet alle Maal hos Flyndrene, om hvilfe ingen 

nærmere Angivelſe tilføjes, Det forffjællige Forhold af Naſebo— 

rerne paa ben lyſe Side omtales i Beffrivelfen. 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til overſte Ojehules ſearn Rand: A 

17377517 753 SIDER 

overſte Øjeh. Længbegjennemfn.; A 17; B9“; C11773 D 23"; 

overſte Øjeh. Hojdegjennemſn.: A 8177; B 6773 C8"3 D243 

nederſte Ojeh. Lengdegjennemſn.: A — BEST DEDE 

nederſte Øjeh. Hojdegjennemſn.: A 847; B 6"; C 8" D 2"; 

nederſte Øjes Lengdegjennemſnit: A 8775; B 5375 6373 D 2"; 

Pandens Brede mellem Øjnene (iffe mellem Øjehulerne): A 5“; 
BB EPE S D STE 

Afſtanden fra nederſte Djehules bageſte Rand til Forgjallelaagets 

hagefte Rand: A 1775 B 1273 CM3 D 3"; 

Afſtand fra nederſte Ojes nederſte Hand til Hovedets nederſte Rant ; 

ARTS ES BED USG TS ID DE 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A14“; B91 7: 0137: D23""; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 14”; B 

ENESTE DD RE . 

Nygfinnens Længteftræfning=): A 1237; B94"5 1175 D 27"; 

Rygfinnes ſtorſte Hojde: A 273 B 1743 2 DD 40; 

lygfinnens Afft. fra Halefinnens Rod: A13“3; B8 7, CY: D2; 

Bryftfinnens Længde paa ben farvede Side: A 183 B 15”; 

CORZS DE3EE i 

Bryftfinneng Brede ved Noden pan den farvede Site: A 77; B 

BD 7: 
Bryſtfinnens SEE adel, HAVDE Doer AS IS BETTE 

E koges D — 

Bryſtfinnens Brede ved Roden paa den ufarvede Side: A 6““; B 

66 

Afſtand fra Snudeſpidſen til ——— ODS ASA SS BUS 

CS NSEDFOT ES 

Bugfinnernes Længde: A 1677; B 12475 C 1743; D 3"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 575 B 3375 G 427; D 3; 

Gadb. Afſt. fra Bugfinn. Rod: A 127; B 8”; C 10”; DS 

Længvden af Gadboret: A 43775 B 33"; C 53 D pY; 

Afſtand fra Gadboret til Gadborfinnens Begyndelſe: A 2775; B 

— SE QYAG LEES sa] D ES 

x) Herved forſtaaes (hvad ogſaa gjalder Gadborfinnen og ligeledes 

maa erindres ved alle folgende Flynderarter) blot Gjennemſnittet 

af den Bue, Finnen beſtriver. 
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Gadborfinnens Laengdeſtrekning: A 917; B77; C837; D 20174; 

Gadborfinnens ftørfte Hojde: A 23 B 183; C 275: D 43"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 11'7; B 77”; C 

Sa BD RET"'s 
Halefinnens ſtorſte Længde fra Roden paa Siderne: A 387; B 

BRL GID R SD) DSV g 

Halefinnens Længde i Midten: A 37% "5 B281 75 347; D73 
ben udſp. Halefinnes ſtorſte Brede: A 4175; B 2375 CA; D 974, 

Hovedet, hvis Længde almindeligen indeholdes noget 

mere end fire Gange (dog maaſkee næppe nogenfinde 41 Gange) 

i Totallængden, har Form af en ftærft ſammentrykket, bagtil 

afrundet Kile. Snuden er meget fort (ens Længde inde— 

holdes mere end fem Gange i Hovedets Længde, og er fortere 

end Ojnenes Lengdediameter), i Enden ſtumpt afrundet. Da 

Gabet er meget ftærft opftigende, eller Mundſpalten næften 

fodret, fægger Underfjæben fig, naar Munden er lukket, frem 

foran Overkjeben; dog hos nærværende Art fun i ringe Grad. 

Enden af Overkjabebenet flutter fig temmelig tæt op til ne- 

derſte Øjes forreſte Rand, naar Munden er lukket. Højden 

af det opſpilede Gab indeholdes henimod fire Gange (over 31 

Gange) i Hovedets Længde, og overgager Gabets Brede no— 

get, ſtjondt iffe betydeligt. Læberne temmelig tykke og kjod— 

fulde. Tænderne fmaa, tætftillede, faa at de danne en uaf— 

brudt Næffe, ganffe af Form ſom Sfjæretænder (oa: fam- 

mentrykkede fra Siden, og altſaa ſmalle i Tværretningen, dog 

Kronen bredere end Roden; i Retningen forfra bagtil har Ro— 

den derimod en betydeligere Udftræfning, og Kronen er mejſelfor— 

migttilffjærpet famt lidt tilbagebøjet). Den farvede Sides Mellem; 
fjæbebeen har indtil otte meget fmaa Tænder ; Mellemfjæbebenet paa 

den hvide Side indtil 28, endeel ſtorre; disfe tiltage i Storrelſe 

fra førfte til fjerde; fjerde til tiende eler tolvte ere de ftørfte, 

de folgende aftage gradeviis; endvidere er om denne Tandræffe 

at mærfe, at den fidder langt foran den paa ben farvede Side. 

Tandræffen i Underfjæbens hoide Side beftaaer af indtil 28 
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Tænder, der overgagae Mellemfjæbebenets Tænder lidt i Stor— 

relfe, men 1 Storrelſens Tiltagen og Aftagen, ſaavel fom de 

øvrige Forhold, ſtemme med disſe. Underfjæbens farvede Green 

har indtil fyv Tænder, hvilfe 1 Stilling afvige noget fra 

de øvrige Tænder: de flutte næmlig iffe ganffe tæt op til hver— 

andre, Mundhulen er af hvid Farve. Bag Mellemfjæbebe- 

nene og imellem dem dannes en Hududvidelfe eller et Slags 

Kjæbefejl af ikke ubetydelig Storrelſe; ogfaa Underfjæben viſer 

Spor til en, dog langt mindre, Hudutvidelfe. Tungen lig- 

ger meget langt tilbage i Munden, er ſtarkt fonver, ſmal, no— 

get tilſpidſet, fortil vel adffilt fra Underfjæben. Svalgbe— 

nene (1 Dverfjæben tre paa hver Side, 1 Underfjæben et paa 

hver Side) cre væbnede med ftore, flade og brede Tænder (me- 

get ftorre end Kjæbernes Tænder), der danne ligeſom en Bro— 

lægning; det mellemfte af de tre Svelgbeen oven 1 Munden 

er det ftørfte og væbnet med de ftørfte Tænder (jeg har talt 

elleve), ſom ſidde i to Ræffer; paa det forrefte Svælgbeen ere 

Tænderne ligeledes anbragte i to Ræffer, men de ere meget 

mindre og færre 1 Tallet (fun otte); det bagefte og mindfte 

Svælgbeen har fun fer ſmaa Tænder i en enefte Ræffe. Paa 

Svælgbenene neden i Munden danne Tænderne en bred Trian— 

gel; deres Tal paa hvert Svælgbeen er omtrent 24. For: 

reſte Næfebor ligger paa den farvede Side tæt bag Over— 

fjæbebenets Rand; det omgives af et lille Hudror, og fremſtil— 

fer en ffraat afſtumpet Kegle med en lille oval Aabning 1 En— 

den. Paa den hvide Side ligger førfte Næfebor meget længer 

tilbage, og er ikke forfynet med noget fuldftændigt Hudror, 

men fnarere fun med en ſtark Udvidelfe af den bagefte Rand. 

Aabningen eller ſelve Næfeboret er flere Gange ſtorre end paa 

Den farvede Side, og dakkes tildeels af en lille, fra den for— 

refte Rand udgaaende, tilſpidſet Hudflig. Andet Næfebor 

paa ben farvede Side ligger omtrent midt imellem begge Øjnene, 
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bøg længer fra disſe end fra forrefte Næfebor; det favner 

Hudror, men har en ſtorre Aabning end det forreſte Naſebor. 

Endnu meget ſtorre vifer fig det bageſte Neſebor paa den hvide 

Side, og har oval Form. Det ligger nær det forrefte Næfebør, 

mellem det overſte Djes overſte Rand og Rygfinnens Begyn— 

delſe, dog nærmere den ſidſte. Øjnene ere ſmaa (deres Leng⸗ 

dediameter indeholdes omtrent ſyy Gange i Hovedets Længde), 

men overmaade ftærft fremragende over Hovedets Flade, næften 

fom to Halvfugler”); de udfylde langtfra ikke Djehulerne. 

Omridſet temmelig kredsrundt, dog med noget overvejende Læng- 

dediameter; Stillingen lidt ſtraa, eller ſaaledes, at det nederfte 

Djes forrefte Rand er nærmere Snuudeſpidſen end det øverfte 

Djes forrefte Rand. Panden, der fun har meget ringe Brede 

mellem Øjnene (omtrent 2 af Øjets Længdegjennemfnit), dan- 

ner en mellem Ojehulerne ffarpt fremragende Kam, ſom fan 

forfølges paa Hovedet bag Øjnene indtil Sideliniens Begyn— 

delfe, under Form af en lidt buet, med adffillige Beenknuder 

væbnet, Linie), Antallet af disſe Beenknuder er temmelig før- 

ffrælligt (fra to til fyv, men ofteſt fer) ; de have deres ſtorſte Udſtrok— 

ning i Lengderetningen, og enhver af dem er almindeligen deelt 

i flere mindre Knuder (Indtil fire ellem fem ***). Ogſaa foran Øjet 

iagttages en, mere eller mindre flærft fremtrædende, Beenknude. 

*) Dyret fan imidlertid efter Godtbefindende ſtyde dem frem eller 

træffe dem tilbage i Ojehulen. 

xx) Den bageſte af disſe Knuder er dog iffe anbragt paa felve Hjer- 

neffallen men paa Overffulverbladet, 

xxx) Beſtemmelſen af Knudernes Antal er derfor viſtnok noget vilfaar- 

lig, hvilfet ben nærmere Beffrivelfe af et før mig liggende Indi— 

vid ſom Exempel fan oplyſe: tæt bag Øjnene ſees en meget lille, 

enkelt Knude; omtrent 13 Linie bag denne en meget langſtrakt Knude, 

beſtagende af tre, tæt forenede Smaaknuder; cen Linie bag denne en 

mindre Knude, dannet af to forenede Smaaknuder; fire Linier bag denne 

en Knude, beſtaagende af to Smaaknuder, ſom dog iffe ere tæt forenede, 

men adffilte ved en halyLiniesMellemrum ; derpaa i naſten toLiniersAf— 

Danmarks Siffe. II. 47 
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Kinden vifer en betydelig Udftræfning (Afftanden fra nederfte 

Djehules bagefte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand ud— 

gjør omtrent 1 af Hovedets Længde). Gjællefpalten har 

derimod, fun ringe Størrelfe: bagtil og foroven begynder den 

omtrent i Linie med Midten af det nederfte Øje; men forneden 

lukkes den allerede under den forrefte Rand af Forgjællelaagets 

opſtigende Green. Gjælleftraalerne, fyv 1 Tallet, ere 

lange, men tynde og fvage, frummede, meget flade; fjerde og 

femte ere ſterkere fladtryffede, og altfaa bredere, end nogen af de 

foregaaende Straaler. Den ſyvende Straale dybere ſtjult end de 

foregaaende, og forenet med den ſyvende Straale fra den anden 

Side. Gjællebuerne ere paa den indre Side fun væbnede 

med cen Rakke Knuder (det inderfte Par undtaget); Antallet af 

Knuder i hver Rakke er en halv Snees, eller endog derunder 

paa de inderſte Gjallebuer; Formen koniſt, lidt krummet; den 

yderfte Gjjællebues Knuder meget mere langſtrakte end de øvrige 

Gjællebuers; Knuderne favne ganffe Torne eller Tænder (end 

iffe med en ſterk Lupe kunne Spor af ſaadanne opdages). 

Nygfinnen begynder omtrent i Linie med overſte Djes 

forreſte Rand, eller dog fun meget lidt bag denne. Straalerne 

vore meget jævnt og gradeviis, indtil de naae deres ftørfte 

Højde omtrent med 38te — Mde Straale (noget foran Midten af 

Totallxngden), hvorpaa de after aftage, men i et meget ftær- 

fere Forhold: ſidſte Straale har næppe 1 af førfte Straales 3 

Længde, og denne indeholdes atter fire Gange i de længfte Straa— 

ſtand en meget lille enfelt Knude, paa hvilfen, i cen Linies Afſtand, 

følger en Knude, beftaaende af fire Smaaknuder; endeligen med 34 

Liniers Mellemrum en Dobbelt fnude, hvis Smaaknuder ere henimod 

cen Linie fra hinanden. Jeg haaber, at have gjort tydeligt, hvor— 

ledes det i mange Tilfælde fan afhænge af Underſogerens Godtbe— 

findende, om han vilregne en Knude fur en færffilt Knude, eller 

for én Deel af en flørre Knude, — Hos be dobbelte Rodſpatter 

fremtræbe Knuder pan begge Sider af Hovedet, 
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fer, Straalerne rage alle med den lyſerefarvede Spidſe frem 

over den forbindende Hud, dog i en meget ftærfere Grad i den 

førfte Deel af Finnen end mod Enden af den. Ogſaa deri ſtemme 

Straalerne overeens, at de alle ere ukloftede. Rygfinnen ſtrok— 

ker ſig vel ner hen mod Halefinnens Rod, men er dog ved et 
tydeligt Mellemrum adffilt fra denne. — Bryſtfinnerne, 
fom ere anbragte med den forrefte Deel af deres Rod tæt uns 

der Gjellelaagets bageſte Vand, noget nærmere Buglinien end 

Ryglinien, ere korte (deres Længde indeholdes gjerne elleve til 

tolv Gange i Totallængden), brede (Breden ved Roden udgjør 

1 af Længden efler lidt mere), af noget oval, dog i Enden 

ffraat afffaaren Form. Forſte Straale er fort, iffe halvt faa 

lang ſom anden, der kun ſtaaer lidt tilbage for tredie; fjerde 

den længfte=), dog fun meget lidt længer end tredie og femte, 

der indbyrdes ere lige lange; de følgende raſtt aftagende; fidfte 

Straale ganffe lidt fortere end forſte, men naſtſidſte endeel 

længer end førfte. De tre til fem førfte Straaler ere iffe klof— 

tede, de følgende fire til fer enkelt kloftede, den eller de ſidſte 
atter ukloftede; forſte Straale ligger tæt op til anden. — Det 

hidtil Anforte gjælder dog fun Bryftfinnen paa den farvede 

Side; paa den hvide Side er Bryſtfinnen endeel kortere **) men 

næften af ſamme Brede, og har i Regelen cen Straale fær- 

re ***). Formen er afftumpet, førfte Straale den fortefte (for- 

tere end fidfte), femte til fyvende de længfte; Straalerne enten 

flet iffe kloftede, eller dog fun faa af dem (fjette til niende) og 

*) Undertiden er tredie Straale ben langſte; ſom overhovedet flige 

Forhold iffe pleje at være ganffe konſtante. 

*x) Dette Forhold er individuel Afverling underkaſtet; maaffee flager 

det endog pan nogen Maade i Forbindelfe med Alderen; faa at 

hos ſtore Individer Bryftfinnen paa den hvide Side er kortere. 

*55) Sjælbent træffes to Straaler flere pan den farvede Side; endnu 

ſjeldnere een Straale mere paa ben hvide Side. Sammenlign 

Straaletællingerne ovenfor. 

17* 
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disſe f ringe Grad. — Bugfinnerne have deres Rod lidt foran 

Bryſtfinnernes og foran Gjallelaagets bagefte Rand, og naae 

med deres Spidſe forbi Gadboret; i Længde ſtage de iffe bety 

deligt tilbage for Bryftfinnerne, men ere derimod endeel fmallere, 

og deres Form mere tilſpidſetvval. J Regelen er førfte 

Straale lidt længer end fidfte, og har næften & af anden Straa- 

les Længde; denne er fun lidt fortere end tredie, fom er den 

længfte; fjerde Straale er næften af lige Længde med tredie og 

femte med anden”); almindeligen ere ingen af Straalerne klof— 

fede (undertiden er det dog i ringe Grad Tilfældet med den 

femte). Gadboret, der i Regelen er anbragt omtrent i En- 

den af Totallæengdens førfte Fjerdedeel**), under Gjallelaagets 

bagefte Mand og Bryftfinnernes Rod, eller vel endog lidt foran 

disfe, aabner fig ſom en temmelig flor Længdefpalte paa den 

hvide Side; hvorimod Aabningen for Urinrøret fremtræder paa 

Den farvede Side omtrent i Linie med Gadborets bagefte Rand 

t Form af en lille, tilfpidfet Pavil af rodagtig Farve. Lidt 

bag Gadboret og ganffe tæt foran Gadborfinnens Begyndelfe 

vifer ſigen Beenpig, der er rettet fremad og lidt ffraat nedad ; 

hos unge Individer er denne altid meget ſpids og tydeligt frem— 

trædende; hos ſtore Individer findes den meget ofte afſtumpet 

og ffjult af den omgivende Hud. — Gadborfinnen, hvis 

Længdeftræfning, maalt t lige Linie, altid ſynes at overgaae 

den halve Totallængde (ſtjondt fun ubetydeligt), og ſom begyn 

ber ganffe lidt bag Gjællelaagets bageſte Rand, omtrent + Linie 

med Midten af Bryftfinnernes Nod og Rygfinnens tyvende 

Straale, har meget flor Lighed med Rygfinnen, men nærmer 

— N ⸗ 

x) Disſe Forhold ere dog lidt Forandring underkaſtede: undertiden 

har jeg fundet ſidſte Straale længer end forſte o. ſ. v. 

*5) Længden af den ſtraa Linie fra Underfjæbens Spidſe til Gadbo— 

rets forreſte Hand udgjør derimod mere end FJ men mindre end 4 

af Totallæengden. 
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fig i Regelen ganffe lidt mere til Halefinnens Fod. Straa— 

lerne vore omtrent til fertende eller ſyttende, hvorpaa tre eller 

fire ere næften af lige Længde; de følgende aftage atter; førfte 

Straale er iffe ſonderligt mere end halvt faa lang fom anden, 
og indeholdes over fire Gange i Længden af den fyttende; men 

den er mere end dobbelt faa lang ſom fidfte, og omtrent lige— 

lang med den fjerdefidfte. Straalerne ere alle ufløftede, og 

rage med Spidſerne frem af den forbindende Hud. — Hale: 

finnen er vifteformig, dens bagefte Rand lidt fonver eller 

udbuet, og altfaa de længfte Straaler i Midten; de ferten eller 

fytten midterſte vife imidlertid ikke ſonderlig Forffjæl 1 Længde ; 

med Undtagelfe af de tre eller fire yderfte Straaler paa hver 

Side, ere de øvrige enkelt kloftede, dog ikke meget dybt (om— 

trent iſen Trediedeel af Længden). 

Siidelinien, der ligeſom danner en Fortfættelfe af Ho— 

vedets Knuderckke, frembyder i Begyndelſe, dog fun i en meget 
ringe Stræfning (over Bryfifinnerne), en ubetydelig Konvexitet 

eller Bue (men ingenlunde en Bugt fom hos adffillige andre 

Urter); tøvrigt løber den vandret, omtrent midt imellem Ryg— 

og Buglinien, og fortfættes lige indtil Spidſen af Halefinnen. 

Paa Individer, der ere tørrede, eller have ligget i Spiritus 

efler Salt, viſer Sidelinien fig tydeligt ſom en ophøjet Linie 

i hele fin Længde, og det ſaavel paa ben hvide ſom den farvede 

Side. Kirtelaabningerne have Form af meget fpidfe Vinkler, 

hvis Toppunkt er rettet lige frem, 

” Kroppen er paa begge Sider aldeles bedæffet med Skjcl, 

naar Gruberne under Bryſtfinnerne (Axelhulerne) og Bugfin— 

nerne og Gadborets nærmefte Omkreds undtages. Hovedet er 

paa den farvede Side fhjælflædt indtil Øjehulerne, og under 

ben nederſte Ojehule indtil Underfjæbens Ledforbindelfe (med 

Undtagelfe af enfelte, fmaa, nøgne Rum, til Cr. ved For 

giellelaagets nederſte Rand); dets hvide Side vifer derimod 

fun faa Sfjæl, og dets Underflade (Kummet mellem Gjæl 

lelaagene og Underfjæbens Grene) flet ingen. Hvad Fin 
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nerne angaaer, da ere Ryg- og Gadborfinnen paa den farvede 

Side forfynede med taglagte Skjclrækker paa endeel af Straa—⸗ 

lerne*), men iffe paa den mellemliggende Hud, ligeſom ogſaa 

ben hvide Side er aldeles uden Sfjæl, Halefinnen er rigeli- 

gere ſtjcelkledt end de ovrige Finner, og omtrent eensformigt 

paa begge Sider; et Styffe af dens Rod er ganffe tæt beflædt 

med taglagte Sfjæl, og forøvrigt findes taglagte Sfjælræffer 

langs med Straalernes Sider, og, for faa vidt de ere fløftede, 

da tildeels 1 de derved frembragde Mellemrum. Ogſaa Bryft- 

og Bugfinnerne viſe Spor til SHjælbeflædning paa den far— 

vede Side, dog fun fvagt og ifær indffrænfet til Roden og en— 

felte Straaler GBugfinnens tredie Straale til Exempel). — 

Sfjælbeflædningen paa Krop og Hoved kan i det Hele taget 

næppe ſiges at være taglagt, og hvor Skjellene virkeligen be— 
væffe hverandre, er det dog fun i en meget ringe Udftræfning. 
Sfjællene ere fmaa (de ſtorſte hos et Individ af henimod 14” 

Længde fun lidt mere end een Linie fange) og tynde. Formen 

paa Midten af Kroppen fiirkantet med afrundede Hjørner, Længden 

fun lidt ſtorre end Breden; mod Halen bliver Sfjællenes Form 

meer langſtrakt-fiirkantet, tildeels i den ffjulte (forrefte) Ende 

noget tilſpidſet; paa Hovedet nærmer den fig det Ovaleo. ſ. v. 

Sfjællene ere forſynede med en Bifte, hvis Straaler udgaae 

fra et Punkt, der er nær Skjallets bagefte eller frie Ende, og 

fom ophøre 1 Sfjællets forrefte eller ſtjulte Rand. Antallet af 

Bifteftraalerne er temmelig forffjælligt (omtrent kan det an— 

fættes til 23—30); almindeligen indtage de iffe blot den 

forrefte Rand af Sfjællet, men ogſaa den vverſte og nederfte; 

*) Gottſche udtryffer fig her meget for almindeligt, ſom om alle 

Straalerne vare væbnede med Skjalrakker; dette er ingenlunde 

Tilfældet; Forholdet gjælder fun om nogle af Straalerne (i Re— 

gelen neppe 4 af bem), og navnlig de midterſte og langſte; be 

forvefte og bageſte Straaler i en lang Strakning har jeg fundet 

uden Skjal. 
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hele den Stræfning af Sfjællenes Rand, hvor Viſteſtraalerne 

ende, er bolgeformigt bugtet; den Deel derimod af den bagefte 

Rand, fom favner BVifteftraaler, er jævnt fonver uden Indboj— 

ninger, Et meget ſtort Antal overmaade fine, foncentriffe Ringe 

vife fig paa Sfjællene; da det Centrum, hvorom disſe Ringe 

ere dragne, er meget nærmere Skjallenes bagefte end forrefte 

Rand, tælles naturligvis et flørre Antal Ringſtriber foran 

Middelpunktet end bag det. Ikke fjældent træffer man Rod— 

fvætter, hos hvilke endeel Sfjæl paa den farvede Side, ifær 

paa Hovedet, ved Ryg- og Gadborfinnens Rod o. f. v., ere 

noget ffarpe for Folelſen. Ved nærmere Underføgelfe finder 

man disfe Skjal cilierede paa den bagefte Rand, eller forſynede 

med et Antal (to til fer) opretſtaaende Smaapigger. 

Bughulen har forholdsviis fun en ringe Længde men en betydende Sys— 
lig Højde”). Bughinden fort paa den farvede Side, hvid paa den 

lyfe. Leveren af rødbrun, ikke reen eller ſmuk, Farve og fun af 

Middelſtorrelſe (udbredt 2" bred og 31" Tang), beſtaaende af to Lap⸗ 

per, af hvilfeden højre, der ender afrundet-tilſpidſet, er meget kor— 

tere end den venſtre, der tillige er ſerdeles bred, og ender afſtumpet. 

Galdeblæren af meget betydelig Storrelſe (15“ Tang, 10“ 

bred), af Blommeform, meget mørk Farve, forfynet med en 

lang Galdegang (omtrent 20” fang), fom gaaer ind i Tarmen 

tæt bagved de rudimentere Blindtarme. Milten, af fortbrun 

garve og Xgform (omtrent 10“ lang og 7“ bred), paa den 

ene Side meget ftærft hvælvet (næften halvkugleformigt), paa 

Den anden flad, ligger mellem den venſtre Leverlap og Galde— 

blæren, ſamt mellem den fidfte Deel af Maven og Begyndelfen 

af Tarmen. Tarmekanalens Længde er, naar Maven og 

*) Dog et Individ af henimod 14 Tommers Længde beløb Bughu— 

feng Længde fun to Tommer, dens Højde derimod 22 Tommer. 

De øvrige Maalsangivelſer over Indvoldene ere af et Individ paa 

atten Tommers Længde, 
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Spiſeroret medregnes, omtrent lig med Totallængden (Mave og 

Spiſeror fun omtrent 2/7, Tarmen altſaa omtrent 467). Det 

er vanffeligt at faftfætte Grændfen mellem Spiſeroret og 

Maven; imidlertid er det førfte endeel kortere end den fidfte, 

men idetmindfte af famme Bidde. Maven fæfformig, ad— 

filt fra Tarmen ved en lille Indſnoring. Saavel Spiferør 

ſom Mave ere indvendigt forfynede med ti, færdeles ftærft frem— 

trædende, bolgeformigt bugtede, Lengdefolder: Begyndelfen af 

Tarmen, der idetmindſte er ligeſaa vid ſom Maven, er tæt bag 

Portnerklappen forfynet med fre, meget ſmaa og næften 

umærfelige, foniffe Knuder, hvilke maa betragtes ſom Rudi— 

menter af ligeſaa mange Blindtarme; et Styffe længer til 

bage (i omtrent 2 eller 3 Tommes Afftand) findes almindeligt en 

lignende lille Knude paa Siden af Tarmen. — Tarmen, fom 

indvendigt er udruftet med meget ſtœerkt fremtrædende Villi, ſtiger 

førft ned mod Gadboret, bøjer fig derpaa frem og op til Mavens 

Portnerdeel, og gaaer paa højre Side af denne op imod Ryg— 

raden, hvorpaa den bøjer fig bag og ned, men fnart danner en lille 

Kreds, for endeligen at flige ned og aabne fig I Gadboret; den fidfte 

Deel af Tarmen, fra denne Kreds's Begyndelfe indtil Tyktarmen, 

har ringere Bidde end den øvrige Tarmefanal. Tyndtarmen er 

veden Klap adffilt fra den førte (omtrent 14” Tange), færdeles færkt 

udvidede og ſeekſormige Endetarm. Rognſakkene af 73” 

Længde, hovidguul Farve, fortil meget høje og ftærft ſammen— 

trykkede (Højde 217), bagtil derimod gradeviis aftagende og 

meget tilſpidſede, altſaa fremſtillende Omridſet af en færdeles 

langftraft Triangel. Da Rognfæffene, ifølge deres Længde, 

ingenlunde kunne finde Plads i den egentlige Bughule, optages 

de, ſom fædvanligt hos denne Familie, i et Slags Fortfættelfe 

af Bughulen, der dannes langs Halen paa begge Sider af de 

høje Interſpinalbeen, og ſom er beflædt med et ſortagtigt, me— 

talglindſende eller blyantsfarvet Overtrek paa den farvede Size. 
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Hos Hannerne findes ingen lignende Forlangelſe, ligeſom den heller 

ikke er nodvendig ifølge Teſtiklernes indffrænfede Storrelfe. Rogn⸗ 

fækfene ere fun for en lille Deel forenede med hinanden. Rognkor— 

nene have paa den Tid, de ere aldeles modne til Udgydelſe, Storrelſe 

omtrent ſom Sennepskorn og en hvid Farve. Nyrerne ind— 

tage den fædvanlige Plads, og have juſt heller ikke 1 Formen noget 

Afvigende, men ere temmelig ftærft udviklede. Ogfaa Urin— 

blæren er temmelig flor, men vifer dog fnarere Form af en 

Tarm end af en Sak. 

Mellemfjæbebenene ere af en meget ſterk Bygning, Knggiceys— 
dog langt ftærfere paa den blinde Side end paa Hijeſiden; 

ligeſom ogſaa paa førfte Sted Længden idetmindſte er en halv 

Gang faa ſtor fom paa fidfte, og Formen tillige temmelig af— 

vigende (ſterkt krummet i Enden paa den blinde Side, lige 

paa Ojeſiden). Mellemfjæbebenenes Apofyſe har en iffe ube- 

tydelig Længde; den ſtager fun lidt tilbage for Længden af 

Mellemfræbebenet paa Ojeſiden, og overgager Halvdelen af 

Mellemfjæbebenets Længde paa den blinde Side, Over— 

fjæbebenene udmarke fig ved en meget betydelig Udvikling 

af deres overſte tilheftede Ende; i den modſatte Ende ere de 

fladtryffede og aarebladagtigt udvidede, dog i meget højere Grad 

paa Djeſiden end paa den blinde Side. Længden af Over— 

fjæbebenet paa førfie Sted er mere end en halv Gang faa fror 

ſom Mellemfræbebenets famme Sted, og omtrent lig med Leng— 

den af Mellemfjæbebenet paa den blinde Side. Overkjabebe— 

net paa den blinde Side er vel noget længer end det paa Oje— 

ſiden, men iffe i nogen betydelig Grad. Forgjællelaaget 

er ſtort og flærft, omtrent af den fædvanlige Halvmaaneform, 

den bagefte Rand heel, glat og temmelig faſt. Gjællelaagé: 

ſtykket tyndt og ffrælagtigt, af Middelſtorrelſe og Triangel 

form, den nederfte-bagefte Rand dybt udffaaret, dog uden at de 

derved fremſpringende Binfler danne Pigger. Undergjælle- 

laaget overmaade tyndt, af meget langſtrakt og uregelmæsfig 
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Form (den frembyder flor Lighed med Bladet af en Øre) ; ben 

nederſte Rand konvex, bagtil uddraget 1 en næften traadagtig 

Forlengelſe. Mellemgjallelaaget ſtort, af noget ftær- 

fere Bygning end Undergjallelaaget, uregelmæsfigt langſtrakt— 

fiirfantet, fortil lavere end bag, den bagefte Rand noget ind— 

bøjet, faa at de to bagefte Vinkler fremtræde temmelig fpidft. 

Gjellelaagsſtykkerne paa den blinde Side ere lidt mindre end paa 

Djeſiden, og vife ogſaa nogle fmaa Modififationer i Form, 

bog ikke meget væfentlige; den vigtigfte er maaffee, at Forgjæl- 

lelaaget, ffjøndt meget fortere end det paa Ojeſiden, er endeel 

bredere. Overſkulderbladet er temmelig fort men ftærft, 

uregelmæsfigt og fnudret, forneden bredt, foroven tilfpidfet, ikke 

gaffelformigt kloftet (i alt Fald er den ene Green aldeles ru— 

dimenter). Skulderbladet omfrent af lige Længde med 

Overſtulderbladet men mindre ſtarkt, dolkformigt, forneden til— 

ſpidſet. Den ravnenxbdannede Fortfættelfe er lang, 

tynd, af Form næften ſom et Ribbeen, uregelmasſigt krummet, 

Den forrefte Ende tilſpidſet. Armapparatet frembyder iøvrigt 

intet Merkeligt. Bokkenbenene have Form af to meget 

langſtrakte Triangler, med Spidſen rettet lige tvejret, den for— 

refte Side lidt konkav, den bagefte lidt fonver, en lang, tynd, 

nedadrettet Torn udgaaende fra den bagefte Side lidt ovenover 

den nederſte-bageſte Vinkel. 

Ryghvirvlernes Antal er 43, næmlig tretten Bug— 

hvirvler og tredive Halehvirvler. Tværfortfættelferne 

ere allerede paa tredie Hvirvel temmelig ftærft udviklede; af 

Form ere de ved Roden brede og fladtryffede, i Enden ſam— 

mentrykkede og tilfpidfede. Ribbenene tynde og fvage, og i 

Forhold til Bughulens Højde tillige meget forte; forſte Rib— 

been er hæftet fil anden Ryghvirvels forrefte Mand. De op— 

ſtigende Tornefortfættelfer tiltage gradeviis i Højde 

til den attende (paa femte Halehvirvel), men ſtaae i Udvikling 

langt tilbage for de nedſtigende. Forſte Halehvirvels nedf ti 
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gende Tornefortfættelfe er af en overmaade betydelig 

Længde (omtrent lig Halvdelen af Legemets ftørfte Højde”), og 

fan figes at danne en færdeles lang og ſmal Triangel, hvis 

Toppunkt ev vettet lodret ned; dens forrefte Flade er ſtarkt udhulet, 

forat optage Poſtabdominalknoglen; den Kanal, hvoraf denne Fort— 

fættelfe gjennembores, er meget lille. Til denne Fortfættelfe ere 

hæftede otte Interſpinalbeen (Poſtabdominalknoglen medregnet) 

fom bære elleve, Straaler. Poſtabdominalbenet ev af vveror— 

dentlig Storrelfe og Styrke, krummet fremad, og endende med 

den af Huden ofte fremtrædende, ſtundom ogſaa ffjulte, Analpig. 

Da Halefinnen flet ikke gaaer op paa Siderne af Halen, bæres 

Den blot af ſidſte Halehvirvel; denne er derfor færdeles ftærkt 

ſammentrykket, og danner en vifteformig Udvidelfe af meget 

betydelig Storrelſe. 

Ingen Forfatter har anvendt faa megen Flid paa en nøj- 

agtig Beftemmelfe af denne Arts Afarter ſom Gottſche. 

Imidlertid fan jeg ikke i alle Enkeltheder bifalde de af ham 

angivne Refultater, hvilfe han desuden fremfætter paa en noget 

dunkel Maade, faa at det er vanffeligt, med fuldkommen Sikkerhed 

atangive hans Mening. Bed Siden af den i Kattegattet almindelige 

Form, eller Rødfpætten, fætter han førft (1. c. pag. 135) to 

Afarter: Præfteflynderen (Pl. borealis Fab.) og Slæt- 

ſtrubben, hvilfen ſidſte han, uagtet han erflærer den for en 

Afart, dog tillægger et eget binært Navn (Platessa Pseudofle- 

sus). Senere (1. c. pag. 141) angiver han endeel Varieteter**) 

af den førfte Gorm eller Rødfpætten, uden at oplyſe, i hvilet 

Forhold han betragter dem til de to forben ſom Varieteter 

*) De følgende aftage gradeviis. 

x4) 1, Exemplaria ciliata. 2, Exemplaria decolorata, hvide paa 

begge Sider uden Platter. 3. Cremplarer, ſom ere farvede og 

have Plætter paa begge Sider. 4. Forkeerte Rodſpatter, ſom G. 

iffe har feet, men anfører efter andre Forfatteres Angivelſer. 5. 

Monſtroſiteter, ifær af Finnerne. 

U farter- 
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anførte Former, Jeg vil ſiden komme tilbage til disſe Sub— 

varieteter, men omtaler forſt Præfteflynderen og Slæt- 

ffrubben, de enefte Varieteter af denne Art, jeg hidtil ind— 

feer nogen Grund til at opſtille. 

Faber, ſaavidt mig befjendt den førfte Forfatter, der har hen— 

vendt Dpmærffomheden paa Vræfteflynderen fom en færffilt 

Form, meente, at maatte betragte den fom en fra Nodfpætten 

diſtinkt Art, og karakteriſerede den ſaaledes (Jfisl. c.): „ſex Been 

fnuder bag og cen utydelig foran Øjet; Legemet tre Gange faa 

langt fom højt; Tænderne ſtumpe; Analpiggen ſtump, ſtjult; 

Længden indtil tre Fod").” Det er 1 og for fig felv let at indſee, 

hvor liden Bægt de her angivne Sfjælnemærfer mellem Præ- 

fteflynderen og Rodſpetten have, og jeg fan ſaameget hellere 
undlade, vidtløftigere at omtale dem fer, da de enfeltviis ere 

berørte, hvert paa ſit Sted, i den foregagende Beffrivelfe. Ved 

felv at underſoge Præfteffynderen nøjagtigt, har jeg ligeſaalidt 

ſom Gottſche funnet opdage bedre Sfjælnemærfer, hverfen i 

ydre Form eller indre Bygning: jeg feer derfor heller ingen Grund 

til Artsadffillelfe, før Nøgen maatte funne eftervife ſaadanne**). 

Vræfteffynderen ſynes at forekomme hos os næften overalt, hvor 

*) For Rodſpatten giver han ſamme Sted følgende Diagnoſe: „ſex 

Beenknuder bag og gen foran Øjet; Legemet 24 Gange faa langt 

fom højt; Tænderne ſtumpe; Analpiggen fpidft fremragende; Læng- 

den indtil 18 Tommer.“ 

**5) Seg er tilbøjelig til at troe, at det er Fiſkerne i det nordlige Kat— 

tegat, og ifær paa Hirtsholmen, der have bibragt Faber den Over— 

tydning, at Dræfteflynderen eller Zanſen er fom Art forſtjallig 

fra Rodſpatten. Oftere har jeg talt med Fiffere om denne Gjen— 

ſtand, og, uden at der juft ev nogen fuldkommen Overeensſtemmelſe 

i bereg Meninger, forfægte dog de flefte Arisfurffjælligheden. Men 

fom Stottepunkter for deres Paaſtand anføre de blot Storrelſen, 

at ben morke Farve ev mindre dyb, Plætterne lidt forffjællige, og 

ifær, at Præfteflynderen i Godhed ſom Naringsmiddel, og font Følge 

Deraf i Vardi, faner meget tilbage for Rodſpatten. 
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Rudfvætten forekommer“), dog ſaaledes, at den førfte lever 

paa dybere Band, og fun fjæfdnere og mere enkeltviis ſtiger 

op paa ſaadanne Grunde (med fire til fer Favne Vand), hvor 

Rodſpetten til visfe Tider af Aaret ſamler fig. Præfteffynderen 

ftaner derfor, faavidt jeg fan ſtjonne, omtrent 1 ſamme Forhold 

til Rodſpetten, ſom Stortorffen eller Kabliauen til Taretor— 

ffen: de ere ikke forffjællige Arter, men Former af ſamme Art, 

den forſte mere ejendommelig for det aabne Hav og det dybere 

Band, den anden for fladere Kyfter og Grunde. Men, derſom 

man ſporger, om Præfteffynderen fødes og beftandigt lever paa 

det dybere Vand, eller om Nødfpætten med Alderen og ved For— 

andring af Opholdsſted bliver en Præfteffynder, faa tilftaner jeg, 

at jeg intet Beftemt veed derom, Kun faameget vil jeg bemærfe, 

at jeg aldrig har feet noget ungt Individ af den ſidſtnævnte 

Form **). Ogſaa ere de af Faber for Præfteflynderen angivne 

Sfjælnemærfer ſaadanne, der egentligen blot farafterifere den 

højere Alder. Men paa den anden Side tale maaſtee dog andre 

Grunde før ftærft imod denne Mening, til at den fan gives 

Medhold, inden den beftyrfes ved talrigere og mere direkte Er- 

faringer, end de, jeg hidtil har funnet erhverve FF). 

*) Faber er af ben Mening, at Præfteflynderen iffe gaaer fydligere 

ind i Kattegattet end til Anholt, Den træffes imidlertid langt 

ind i Sundet og Bælterne, og er til Exempel Fifferne i Skovs— 

hoved og Torbæf vel befjenot, 

xx) Fiſkere pan Hirtsholmen og andre Steder i bet nordligſte Iydland 
indrømme, at de aldrig have feet nogen Præfteflynder af under to 

Punds Vægt (omtrent 16 til 18 Tommers Længde) og aldrig 

nogen Mødfpætte af over fire Punds Vægt; derimod Praſteflyndere 

af indtil fyv Pund. É 

xxx) Gottſche forekaſter Nilsſon, at han antager Praſteflynderen før en 

gammel Rodſpatte; hvortil fan dog bemærkes, forſt, at Nilsſon 

iffe, idetmindſte ingenlunde beftemt … har udtalt benne Mening; 
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Den anden Varietet, ſom Fifferne i Ørefundet denævne 

Slæffirubber), udmarker fig ved, paa den farvede Side at 

være bevæbnet med endeel cilierede SFjæl, hois Beſtaffenhed al- 

lerede ovenfor er omtalt. Hvor dette Forhold fremtræder ſtor— 

feft, findes faadanne Sfjæl paa en flor Deel af Hovedet (Kin— 

derne og Gjællelaagsflyfferne), langs Roden af Ryg- og Gad 

borfinnen ligeſom ogſaa tildeels paa disſe Finners Straaler, 

langs Sidelinien og paa Bugen. Men der gives mange Over- 

gangstrin og Modififationer af det beffrevne Forhold, der 

umærfeligt lede fra Rodſpotten til Slætffrubben, og den forſte 

af Gotti des Undervarieteter af Nodfpætten (Side 267 Anm.) 

er ct ſaadant Mellemtrin. Ogſaa blandt Præfteflfynderne føre= ” 

kommer denne Form. 

bernæft, at man med lige, eller endog ſtorre, Grund fan gjore Gottſche 

den ſamme Beffylbning. Han ſiger næmlig udtrykkeligt: „Storrelſen er 

maaffee det enefte Characteristicum mellem P1. borealis og vulga- 

ris.“ Derſom nu Storrelſen er det enefte Karafteriftiffe, faa ville 

jo ligeftore Individer altid vife fig identiffe; eller, med andre Ord, 

faa gives ber ingen ſmaa Individer af den Form, der er betegnet 

ved Navnet Pl. borealis, og denne er da blot Udtrykket for den 

højere Alder. 

*) Sottſche fremfætter det Spørgsmaal, om Fabers Aaleflynder 

(Tidsſk. f. Naturv. V, 251, og Sfig 1828 S. 874) falder ſammen 

med Slætffrubben? Jeg troer, at maatte benægte dette. Rigtignok 

har jeg paa Hirtsholmen erholdt Exemplarer af Slatſtrubben, om 

hvilfe Fiſterne forſikkrede, at de vare „oprigtige Aaleflyndre.“ — 

Men det er ganffe ſikkert, at Fiſterne i Aalbek, fun et Par Mile 

fra Hirtsholmen, under Navnet Aaleflynder betegne Pl. Flesus, 

og nærmeft Mudderſtrubben. Og alle af Faber angivne Lofalitetg«, 

beſtemmelſer vife, at han har haft denne for Øje, Derimod er jeg enig 

med Sottſche i, at det viſtnok er vor Slætffrubbe, ber af Nilsſon 

(Prod. S. 55) betegnes ſom en Varietet af Pl. Flesus under 

Navnet Skrubbſlatta. De øvrige Synonymer, ſom af Gottſche 

hendrages til denne Varietet, ville nærmere blive omtalte ved føl- 

gende Art. " 
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De paa begge Sider hvide Nodfpætter betragter jeg iffe 

fom dannende en Barietet, men fom analoge med andre Albino'er. 

De paa begge Sider farvede ſynes mig, da de tillige have Knuder 

paa begge Sider af Hovedet, ſnarere at maatte betragtes ſom 

monſtroſe end ſom en Varietet. Forfeerte Nødfpætter har jeg 

aldrig kunnet opdage, ligeſaalidt ſom Gottſche, og de maa 

derfor rimeligviis fun forekomme meget fjældent. 

Rodfpætten naaer omtrent en Længde af tre Fod, og over⸗ 

ſtrider ikke hos os (efter hvad Fiffere paa Hirtsholmen have 

forfiffret mig) en Vægt af fyv Pund. 

Den forefommer fra det nordligfte Norge (omtrent 729 

n. Br. *9) til dybt ind 1 Middelhavet. Mod Veft naaer den 

de islandſte Kyfter. J det nordlige Kattegat, ſaavelſom paa 

Veſtkanten afJydland og Hertugdømmerne, er den færdeles hyp— 

pig **x), men aftager maaſtee i det fydlige Kattegat, og trænger 
iffe faa dybt ind i Oſterſoen ſom et Par andre Arter af nærvæ- 

rende Familie (den fynes end iffe at naae Bornholm, faa vidt 

jeg har funnet erfare). Heller iffe plejer den at gaae langt 

ind i Fjorde og Bugter. Efter Gjennembruddet ved Agger er 

den bleven meget almindelig i den veftlige Ende af Limfjorden, 

hvor den tilforn aldrig ſaaes. 

*) Paa be engelffe Kyſter ffal, efter Pennant (III, 187), fanges 

Rodſpatter af indtil femten (engelffe) Punds Vægt, dog fjældent. 

**) Jeg har ved Hammerfeſt feet Individer af betydelig Størrelfe og 

fortrinlig Godhed, henhørende til Formen Pl. borealis Fab. Den 

fynes imidlertid iffe meget hyppig der, — Da man i det nordlige 

og veftlige Norge i Almindelighed fun lægger lidt Vind paa Flyn— 

derfifferi (Delleflynderen gjør en Undtagelſe), har jeg iffe været 

iffand til, der at famle ret mange Bemarkninger vover nærværende 

Families Arter; og maa ſaaledes overlade forffjællige Spørgsmaal 

om Arternes Udbredelſe o. ſ. v. til ſenere Underſogeres Afgjorelſe. 

xxx) „Naar der fanges med Baad 1000 til 1100 Flyndre med een Drat, 

kaldes bet godt Fiſteri.“ Olavius, Skagens Beffr, S. 179. 

Storrelſe. 

Forekom⸗ 
men. 
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Rodſpatterne ere temmelig rolige og lidet bevægelige Fiſke, ſom 

tilbringe deres Liv paa Havbunden ligeſom andre Flynderarter. Ikke 

deſtomindre gjøre de dog regelmæsſigt fmaa Vandringer, ved hvilke 

Vindens Retning, efter Fiffernes Erfaring, ſpiller en betydelig Rolle. 

Saaledes antages det Omegnen af Frederifshavn for afgjort, 

af de om Foraaret komme nordfra med nordlig Bind, og om 

Efteraaret fydfra med fydlig og ſydveſtlig Vind. Olavius 

fortæller (Skagens Beſtr. S. 179), at 1785 i Marts Maaned 

„baade den veftlige og ſydlige Flynderfloj alene ved en Omvexling 

af ſydoſt Bind forlod Stedet, for at avancere videre fønder ud.” 

Endvidere har Varmen Indflydelſe paa Rodſpotterne, hvad og 

tildeels gjælder andre Flynderarter. Om Binteren opholde de fig 

næmlig paa dybt Band, komme om Foraaret op paa grundere 

"Steder med fire til fer Favne Vand, træffe fig atter i den 

Naring. 

hedeſte Sommer ud paa Dybet, men viſe ſig mod Efteraarets 

Begyndelſe igjen paa Grundene. I Regelen er det Tilfældet 

med Rodſpetterne fom med andre Fiffe, at de ftørfte Individer 

træffes længft fra Land eller paa dybeſt Band. Undertiden for— 

flade de en Kyſtſtrekning i længere Tid, uden af man dertil 

fan angive nøgen fiffer Anledning. Man fortalte mig faaledes 

i Aalbæk, at Flynderne engang »havde været aldeles borte fra 

Egnen 1 ferten Aar.“ Rodſpatten er en meget fejglivet Fiff, 

hvilfet ſaavel vifer fig derved, at den bliver ilive mange Timer, 

efter af være taget af Vandet, ſom ogſaa derved, at den meget 

vel udfolder Transporten i Kvaferne, Ogſaa ffal den kunne 

trives vel i Ferſtvands-Damme*). É 
Da Rodſpetterne, faa at fige, ere fængslede til Havets Bund, og 

fun have et lille Gab, maa deres Naring naturligvis være ind— 

ffrænfet til ſmaa, lidet bevægelige Dyr, ſom opholde fig paa 

Havbunden. Toſtallede Bløddyr, iſer af Slægterne Tellina, 

%) Narrell beretter (Br. fishes II, 213), at man i Oſt-Frisland 

har anſtillet Forſog derover, ſom have haft heldigt Udfalb, 
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Mactra, Mya o. ſ. v., ſynes at udgjøre deres Hovednæring; 

Dog ere de ingenlunde i Valget af deres Føde indffrænfede indenfor 

en fnæver Kreds: alleſſags Orme og felv adffillige Straaledyr 

(Spatanger, Holothurier, Ofiurer 0. ſ. v.) ere dem velkomne; 

endog Planteføde fynes de ingenlunde at forfmaa, da mar 

vfte finder mindre Tangarter (Delesſerier, Gigartiner v. f. v.) i 

Tarmekanalen. Fifferne i Aalbæk have fortalt mig, at de, naar 

et Fartøj, ladet med Korn, forlifer paa deres Kyft, ere forfif- 

frede om ypperligt Fiffert af Rodſpetter og andre Flynderar— 

fer; de paaftaae endvidere, at De ved at aabne Rodſpatterne 

have fundet Korn 1 deres Mave. Ogſaa ved Hjerting paa 

Iydlands Beftfyft har man Erfaringer for, at Flynderfiſteriet 

bliver meget rigt efter Kornftranding. Ligeledes var Olavius 

allerede, efter egne Underſogelſer, overtydet om Rigtigheden 

heraf; ja vilde endog udftræffe Erfaringen udenfor Flynder⸗Fa— 

milien*). Man funde maaffee troe, at det loſe Korn fnart af 

Bolgerne maatte adſpredes vidt til alle Kanter; men rimeligviis 

ſtjules det, idetmindſte tildeels, ved Flyvefandet, hvorfra det fenere 

udgraves af Flynderne. 

Legetiden indtræffer tidligt om Foraaret, bøg upaatvivleligt — 

meden ikke ubetydelig Forffjæl i Tid efter Temperaturens afvexlende 

Strænghed i de forffjællige Aar"). I Midten af December 

ere Rognſakkene allerede ſfterkt udviklede, Men jeg har imid— 

*) Skagens Beſtr. S. 178. „Den Anmarkning er og rigtig, at naar 
der indſtrande Sfibe med Kornvarer, hvoraf Havet bliver meget 

til Bytte, da paafolger ufejlbarligt godt Fifferi, fom f. Ex. 1785, 

efter at Sfibet Geheimeraad Steman, med den ftore indeha— 

vende Kornladning, blev flaget i Styffer: og har jeg i ben Hen— 

ſeende iffe alene aabnet Flyndre, og deri befundet Rug og Hvede, 

men og i Torff, Langer og andre Fiffcarter under lige Vilkaar.“ 

+%) Dennant angiver Legetiden til Februar, Narrell til Februar og 

Marts; Faber derimod til Maj, hvilfet næppe under noget For— 

hold fan være rigtigt. 

Danmarks Sifte. TI. 18 
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fertid til fine Tider endnu fundet dem fyldte i Midten af 

Marts. JF milde Vintre derimod har jeg allerede midt 1 Ja— 

nuar hos Individer af ferten til atten Tommers Længde fun- 

vet Rognen tildeels udgydt, tildeels faa bled, at den ved Be— 

røringen af Bugen udgodes. Individuel Forffjællighed finder 

Sted, hvilfen dog ikke ſynes at afhænge alene af Størrelfe; 

thi man finder ſtundom Rognen i temmelig afvigende Tilftand 

hos Individer af ſamme Størrelfe til famme Tid. Hos Præ: 

fteflynderen har jeg fundet Rognen blød netop paa ſamme Tid 

fom hos Rodſpœetten. — Sidſt i Juli have Rodfpættens Un— 

ger naaet en Længde af omtrent tre Tommer, Jeg har feet 

dem i Mængde paa denne Tid i det nordlige Kattegat, tæt ved 

Land, paa gen Fod Band eller endnu ringere. J Midten af 

Maj har jeg paa Norges Veftfyft (Stavanger - Egnen) fanget 

Ingel af fun fer til fyv Liniers Længde. 

Anvendelſe. Rodſpætten hører til vore fortrinligſte Fiffearter, og er 

iffe mindre at anbefale for fin Letfordøjelighed end for fin 

Smag. SJalmindelighed=) ſtaaer dog hos vs Præfteflynderen 

langt tilbage for den egentlige Rødfpætte, og er blød, flimet 

og flau. At Rødfpættens Fortrinlighed ſtager i Forhold til 

dens Opholdsſted og dens derved betingede Næring, fan der ikke 

være nogen Tvivl om. Derimod veed jeg iffe, om det fan antages 

før afgjort, hvad nogle Fiffere have berettet mig, at de bedfte 

Rodſpetter ffulle falde paa Leer- eller Dyndbund”).  $ Maj 

Maaned antages Rodſpatterne at have naaet deres højefte Fuld: 

*) Jeg figer ialmindelighed, fordi jeg dog ſtundom har ſpiiſt Præfte- 

flyndre, der ubetinget kunde fættes ved Siden af de bedſte Rod⸗ 

fpætter, Faber fortæller (Iſis 1. c.), at Lasoboerne ſpotviis an- 

vende bet Navn, de tillægge denne Afart, paa Fruentimmer, ſom 

ere ſtore og ſterke, men ellers ingen tilloffende Egenſtaber beſidde. 

**) Fiſtere i Nyborg have ſaaledes forfiffret mig, at Rodſpatterne i 

denne Byes Omegn ere bedre end ved Korſor, fordi Havet ved 

førfte Sted har Dyndbund, ved ſidſte Sted Sandbund. 
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kommenhed*). Hvor færdeles betydelig Rodſpoettens Anven— 

delfe i friff Tilſtand er hos os, og hvilfen Rolle den ſpiller i 

Kvafefarten, er bekjendt nok; og den Lethed, hvormed den, 

blot ved Tørring, bevares, naar og hvor Affætning for den i 

friſt Tilftand favnes, forøger meget dens Vardi for Fifferne. 

Medens Nødfpætten, paa Grund af fit lille Gab og fit 

rolige Ophold paa Havets Bund, iffe fynes at funne være 

farlig for andre Fiffe uden i deres meget fpæde Alder, gjør dens 

Vargeloshed den felv til et Rov for mange ftørre Sodyr. Af 

Snuyltedyr træffes en Chondracanthus (Ch. cornutus Mill.) hyyp- 

pigt paa Gjællerne af ſtorre Individer, og endnu hyppigere 

en Caligus (C. pectoralis Mull.) paa deres Idre**). Af Ind: 

voldsorme har man i Tarmefanalen fundet en Distoma (D. 

areolatum R.), en Scolex (S. polymorphus), en ubeſtemt Echi- 

norhynchus og en Cucullanus”), 
— 

%) Dette fortjener at bemarkes, fordi bet viſtnok maa regnes blandt 

ſjeldne Undtagelſer, at en Fiſt nager fin fortrinligfte Godhed faa 

fnart efter Legetiden. 

**) Sjældent vil man føge denne fidfte forgjæves under Bryft- og Bug» 

finnerne af ſtorre Individer. 

xxx) Denne Cucullanus, fom hidtil heller iffe var nærmere beftemt, er den 

enefte af ovennævnte fire Indvoldsorme, fom jeg har truffet i Røde 

fvætteng Tarme, hvor der efter min Erfaring er meget almindelig; 

det vil fige, jeg har feet den næften i enhver Rodſpatte, jeg har 

aabnet, ffjøndt iffe i ftort Antal, Den ſynes mig i alle Hen— 

fcender faa nøje at ftemme overeens med Cucullanus foveolatus 

(afbildet i Zool. dan. fasc. I. tab. 38), faa at jeg iffe tager i 

Betænfning, at henføre den til denne Art. Beſonderligt er det, af 

Muͤller, fom har opdaget de tre førft omtalte Indvoldsorme hos 

Rodſpatten, aldrig har iagttaget ſidſte Art der, men angiver Tor 

ſtens Tarmekanal ſom dens Findeſted. 

18* 

Siender. 



Artsmarke. 

36de Art. Skrubben GIatessa Flesus. Lim,). 

Farven almindeligen ureent graabrun med ſorte 

Striber og Skjolde, ofte ogſaa med endeel (temme— 

lig utydelige) røde Pletter. Kroppen paa begge 

Sider, dog i meget forffjællig Grad, væbnet med 
tornede Beenknuder, iſer langs Rygfinnens og Gad 

borfinnens Rod og langs Sidelinien. Ryg- og Gad 

borfinnen ganffeblottedefor Sfjæl. PaaHovedets 

farvedeSideen krum, ſaugtagget Beenkjol,dog uden 

nogne Beenknuder. Sfjæretænder i Kjæberne, flade 

Tænder paa Svælgbenene. Sidelinien meget ube: 

tydeligt bøjet over Bryſtfinnerne. Foran Gadbor— 

finnen en mere eller mindre ſtæerkt fremtrædende 

Beenpig. Hovedets Længde indeholdes omtrent 

fire" Gange, ben PORT TE Døde alminde rager 22 

Gange i Totallængden. 

Rygf. 57; Gadborf. 40; Bryfif. 11; Bugf. 6; Halef. 18%). 

+) Hvør, i de følgende Angivelſer af Straaletallet, de dobbelte Fin— 

ners Straaletal er udtryft under Form af Brok, betegner bet øverfte 

Tal eller Talleren altid Forholdet paa den farvede Side, det ne— 

derfte Tal Forholdet ban den hvide Side, 
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Schonevelde S. 61: Struffbuͤtte, Platen, Sandtſcharden, 
Sandtbuͤtte, Scharden; og S. 62: Struffbuͤtte. 

Pontoppidans Atl. I, 649: Pleuronectes Flesus. 

— — I, 650: Pleuronectes Flesoides. 

Muͤllers Prodr. n. 374: Pl. Flesus. 
— Re 340] Tåmanda. 

Olavius, Skagens Beffr, S. 166: Pleuronectes Passer. 

Schade's Beffr, over Mors, &. 104: Pleur. Flesus og Pl. Passer. 

Zofman, Tidsfir. f. Raturv, II, 360: Skrubbe (Pleur. Li- 

manda). 

Faber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 244 nt, 4: Pleur. Flesus. 

Saber, Iſis 1828 &. 873: Pleur. flesus. 

Gottſche, Wiegmanns Archiv. 1835, I, 146; Platessa Flesus. 

Blod) tab. 44 (Øjnene paa højre Side) og tab. 50 (Øjnene til 

Venſtre). Ovenſtaaende Træfnit efter Original-Tegning. 

Denne Art er hos vore aldre Forfattere indviklet i en ſaadan For— 

virring, at bet maaffee ikke vil være let at udrede denne paa en for Læs 

ſeren tilfrevgftilense Maade, om man endog, efter lang Overvejelfe, 

fely er kommen til ben Overtydning, at have naaet et kiſffredsſtil— 

lende Reſultat. Da Skrubben fnart har Øjnene og Farven paa 

ben højre Side, fnart paa ben venftre, giver dette Schonevelde 

Anledning til), at henføre en Deel af Arten blandt Rhombi, 

en anden blandt Passeres. Men, iffe nof hermed, han betragter 

endvidere færffilt, og benævner forffjælligt de blandt Rhombi hen— 

forte Sfrubber, efterfom be leve i Vefterhavet eller i Oſterſoen. Alt— 

faa: ben Struffbuͤtte, han optæller blandt Passeres, er en Skrubbe, 

Total, 12"; Rygf. 553 Bryftf. 115 Bugf. 63 Gadbf. 393 HDalef 19. 

ØE DE ES SS PA 6 61188 

RGS SEES LE AO 666668 

RG er AR Ena De 18. 

ES 338 18. 

— 913 SEE Er ar: GRO SEN SELER 
SNERRE ESTERE DSR ER 00 SSAREDE 
REESE RSS ES 63 385 66 

ED ES REE 6 SÆE: 
ER 666 
*) See ovenfor S. 249. 

Synonymi. 

Aſbildning. 

Bemarkn. 
til Synos 
nymien. 
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fom hur Øjnene paa højre Side, og vifer glatte Mellemrum mellem 

Torneffjællene, og den falder fammen med Gottſche's Mudderſkrubbe. 

De i Øfterføen forekommende Rhomhi, fom han benævner Struffbuͤtte, 
Platen, Sandtſcharden og Sandtbuͤtte, ere vel derimod ru og ffarpe 

Skrubber med Øjnene til Venſtre; hvorved fan markes, at medens vet forſte 

Naon udftræffer fig over hele Arten, betegne de to ſidſte den Form, ſom iſar 

træffes paa Sandbund, og Platen antyder fun, ſaavidt jeg fan flutte, 

de ſmaa Individer af udmarket Fedme og Godhed, fom leve langt inde 

i Fjordene. Endeligen er Schonevelde's Scharden formodentlig blot 

Betegnelſen for de i Nordſoen forekommende Sfrubber=). Ogſaa Pontop— 

pidan opfører denne Art under to Navne, efterſom ben har Øjnene paa 

højre Sire (Pl. Flesus) eller paa venftre (Pl. Flesoides). Muller, 

hvis Prodromus, ſaavidt Fiffene betræffer, i Regelen er opftaaaet ved 

at udſtrive Pontoppidans Navnefortegnelſe og Linne's Diagnoſer, med 

Tilfojen af ſenere Forogelſer ved Ascanius, Strøm o. ſ. v., udſtrakte 

fine egne Beffjæftigelfer med Fiſkene egentligen fun til Underſogelſen 

af Indvoldsormene hos endeel af vore almindeligere Arter, og han 

er i de allerflefte Tilfælde aldeles afhængig af Andres Angivelſer. Og— 

faa her udffriver han Pl. Flesus øg Pl. Limanda af Pontoppidan, 

ben ſidſte Art med Tillæg af Navnet Skrubbe, ſom Pontoppidan 

urigtigt giver den, og tilføjer Linnes Diagnoſe efter den 12te Udgave 

af Syſtemet, hvilfen imidlertid iffe længer (ſaaledes ſom Diagnofen i 

Syſtemets tiende Udgave) pasſer pan Slætten, men upaatvivleligt er op— 

ſtaaet derved, at Linné har forverlet et overalt ffarpt Exemplar af PI. 

Flesus med Pl, Limanda. Millers Pl. Limanda falder derfor ſam— 

men med hang Pl. Flesus **), eller, derſom man vil gjøre nogen For- 

ffjæl mellem dem, ftemmer hang Pl. Flesus nærmeft med Gottſches 

Mudderſkrubbe og hang Pl, Platessa med Gottſches Sandſkrub— 

be***x). At Olavius's Pl. Passer er vor Skrubbe, derom fan 

*) Han farafteriferer disſe ſidſte ſom „utringye squamati,“ og for— 

tæller, at de „in Albim et Eideram ascendunt. 

xx) Derimod erfjendte Muͤller allerede, at Pontoppidans Pl. Flesoi- 

des iffe var Andet end Pl. Flesus med Øjnene paa venſtre Side. 

*a*) Gottſche hælder til ben Formening (1. c. S. 146), at Muͤllers 
Pl. Limanda funde være en Rodſpatte med cilierede Sfjæl, 

„wobei es denn freilich unbegreiflich bleibt, daß er bie ſo haüfige 
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nappe tvivles; derimod er jeg tilbøjelig til at henføre hans Pl. Flesus 

til em anden Art, hvilfet i bet følgende nærmere vil blive udviklet. At 

Gofmans Skrubbe er Pl. Flesus, tør fiffert antages, og at Forf. 

har benævnet den med Artsnavnet Limanda, beroer blot derpaa, at han 

i fine Fiffebeftemmelfer ene har haft Muͤllers Prodromus til Vejledning. 

Sfrubbe er, ligeſom den almindeligſte og bedſt bekjendte — 

Benævnelfe for denne Art hos os, maaffee ogſaa at anſee ſom 

den meſt pasſende, da: den har fin Oprindelſe fra en meget Tet 

erfjendelig Egenffab i Fiſtens Ydre: de ffarpe Torneffjæl. 

Mudderffrubbe, Sandſktrubbe, Sudeſkrubbe ere 

Navne, fom de fjællandffe Fiffere tillægge den efter Opholds— 

ſted og andre Forhold. Nordligſt 1 Kattegattet hedder den 

Sandflynder, og den glattere Form enfelte Steder (Aalbæf, 

Sfagen) Aaleflynder. Det er upaatvivleligt Individer af denne 

Art, fom paa Iydlands Veftfyft ved Klitmøller kaldes Iſakker*). 

Paa Fans og Mans har jeg hørt den benævne Sføjert og 

Botte*9. Blandt Hertugdommernes tydfftalende Indvaanere 

Slette nicht ſollte gekannt haben;“ men, at Muͤller ligeſaalidt 

har haft Pl. Platessa ſom Pl. Limanda for Øje, viſer den af 

ham tilfojede Anmærfning: „oculis sinistris cum dextrorsa in 

Dania et Norvegia haud infrequens;“ hvilfen ene lader fig 

anvende paa Skrubben, og altſaa iffe giver Plads for nøgen 
Tvivl om, hvilfer Art Muͤller har meent. 

*) Aagaards Beſtr. over Thye, Site 44. 

**) Pontoppidan tillægger den Navnene Butte, Skey og Sand— 

ſkjeble, af hvilke de to forſte aabenbart falde ſammen med de 

ovenſtagende, og ttpaatvivleligt ere meddeelte P. afhang Korrefpon» 

bent, Theilmann til Endrupholm. Idet Muͤller ud firiver Dontop- 

pidan, vifer han juftiffe den fuldkomneſte Nojagtighed, og Navnene 

lyde hos ham, Butte,Sandffreble, N. Skey,“ hvorved er at marke, at bet 

N, fom ved Uagtſomhed er indffudt foran „Skey,“ altſaa urigtigen 

betegner dette ſidſte Navn ſom norſt. Hvad ber har forledet Pont⸗ 

oppidan, til at fætte Navnet Skrubbe ved Pl. Limanda (hvil- 

fen jeg iffe hos ham antager ſom identiſt med Pl. Flesus), vil jeg 
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hedder den Bütt. Endnu fan mærfes, at Navnet Raadmand 

(Kjærteminde-Raadmænd, Roskilde-Raadmand o. f. v.), fom ad— 

ſtillige Steder tillægges fmaa Flyndre af fortrinlig Godhed, 

ber fanges dybt inde i Fjorde, gjælder denne Art; og det er 

endvidere famme Art, fom paa Bornholm kaldes Flynder uden 

videre Tillæg. 

Beffrivelfe. Formen ſtemmer i Hovedſagen meget nær overeens med 

Rodſpœttens, fan at disſe to Arter i mange Tilfælde maaffee 

hurtigere adſtilles ved Hjælp af Folelfen end ved Synet. 

Farven er i Regelen mørfere og urenere end hos Rod— 

fvætten, graabrun med fortebrune Skygger og Marmoreringer, 

ſtundom ogſaa med Toarſtriber eller Længdeftriber. Ofte er 

faavel Kroppen ſom Ryg- og Gadborfinnen forfynede med gule 

Vlætter, ofte favnes de derimod ganffe. Men, naar de findes, 

ere de dog altid, idetmindfte faa vidt mine Jagttagelfer naae, 

meget mindre tydelige end hos Røodfpætten, af en langt blegere, 

ffiventguul Farve. De danne gjerne een buet Rekke paa Ryg— 

finnen, een paa Gadborfinnen, to over Sidelinien og to under 
denne, dog disſe fire ſidſte meget uregelmæsfige. Skjellenes 

Omrids er tydeligt betegnet med en mørfere Farve. Den hvide 

Side vifer ofte en Mængde morke Plætter, ſtundom med rod— 

guul Indfatning, og det er ikke meget fjældent, at den hvide 

Farve næften ganffe fortrænges, og faaledes begge Sider blive 

farvede. Pupillen er mørfeblaa, omgivet af en ſmal, mæsfing- 

farvet Ring; Hornhuden broncefarvet. Ryg-, Gadbor- og 

Halefinnen ere almindeligt omtrent af ſamme Farve ſom Krop— 

pen; ſtundom har jeg fundet dem rødligtguulgraa med førte 

Plætter (foruden de røde). Man træffer Individer, fom paa 

ben farvede Side ere næften fulforte uden Platter eller Mar— 

iffe forføge at gjætte; derimod! funde det være henſigtsmasſigt at 

gjøre opmarkſom paa, at Vildfarelſen gjennem Muͤller har udbredet 

fig til mMolbech's danſte Ordbog (II, 344, under Skrubbe). 
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morering; og endeligen andre, ſtjondt ſjeldent, ſom er hvide 

paa begge Sider. 

Udmaalinger. 

Tolne AO DBR; 

ſtorſte Hojde (omtrent under Rygfinnens 2bode · 2bbe Straale): A 

— 363 

Hojde over Ratien: ÅL 314, B28450516/ 603 

Højden foran Halefinnens Rod: A 12; B11477; Ob“; D 34; 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjællelangets forrefte De: A 10. B003 

GÆLD 3077 

Zoffelfen: foran” Salefinnens Jod APRII 2 (ESS 

Ufftanden fra — til Gjallelaagets bageſte — A22n: 

BESES 6 

— Byer Pjnenes Midle 12B136—3 

det opſpilede Gabs Højde: A 84/7; B83; GA: PD) 277; 

net. opſpilede Gabs Brede Å 605 BL 61/10 6 

Mellemfjæbebenenes Længde pan ben farvede Side: Ar AFG: 
443 Øg hes 

Mellemfjæbebenenes Længde paa d. hvide Side: A5477; B5'7; 023“; 

Dverfjæbebenets Længde paa den farvede Side: A7TS B73; 033 

Overfjæbebenets Længde paa den hvide Side: A75““; B733 (3; 

Underfjæbens Længde til Ledførbindelfen: A 10477; B 977; 57; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til forrefte NReſebor: A 44775 B ARE: 

forrefte Neſebors ftørfte Gjennemſnit: A 4/75 B 47"; 

Afſtand mellem forrefte og bagefte Neſebor: A 1477; B 1"; 

ftørfte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A 1437; B13 

indbyrdes Afſtand mellem bet forrefte Par Neſeborer: 47; B333 

indbyrdes Afftand mellem det bagefte Par Neſeborer: A 547; B 427 5 

Ufftand fra bageſte Neſebor til Øjets forrefte Rand: A 1/7; B1 > 

Ufftand fra Snudeſpidſen til nederfte Djehules forrefte Rand: A 

ERE GP 6 

Afſtand fra —— til overſte Djehules forreſte Rand: A 72”; 

BOSE CE 2/0 

overſte Ojehules Længdediameter ; NL SE ASE mL 

- øverfte Ojehules Hojdediameter: Cc 7-7 LAKE Je DVS FEDE 

nederſte Øjehules Længdediameter: / 180; BOSC EET SDP Us 
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nederſte Øjehules Hojdediameter: A 54775 B 5773 0 277, D 447; 

nederfte Øjets Lengdegjennemſnit: A 53“; B5'7; C243 D 423; 

Afſtand fra nederſte Ojehulets bagefte Rand til Forgjællelaagets 

bagejte. Mands AR DSEBEOTE (575 "D) 2174: 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 1“; B 1"; Cc — 

Afſtand fra nederſte Ojes nederſte Rand til Hovedets nederſte Nand; 
A 543 B 5477 CE 23117, D 23/15 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 9475 BY"; C4“3 D 2433 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 94777; B 
— 7— AU: D) 36 

Rygfinnens Længbeftræfning: A 7175 B 63,"; C 317; D 224“3 

Roafinnens -ftørfte Døjdes: A1575 B 157 SIGE TS DAS LS 

Rygfinnens Afſt. fra Halefi. Rod: A9"7; B 10377; 057; D 217; 

Bryftfinnens Længde paa ben farvede Side: A 141; B Fare, 
Cc 73 D 32/0; 

Bryftfinnens Brede ved Roden paa den farvede Side: A 4”; B 
HS C ——0 — 

Bryſtfin. Længde pan d. hvide Side: A 133; BII13; C6“3 D 3"; 

Bryſtfinnens Vrede ved Roden paa den hvite Side: A 41/7; BA”; 
€ —— D 143 

— fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A25.“; B 293 
14/7; D 1017; 

— Lende 

Bugfinnernes Brede ved — — —* — GE 

Gadborets Afſt. fra Bugfin. Rod: A44““; B43“3 (2/7; D1w; 

Gadborets Længbeftræfning: A 4“; B gru, ————— 

Afſtand mellem Gadboret og — —— —— 
B SKS Cc — 266 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 5“; B43“; C217; D163 

GBabbornnene Hørte. de PADS 

Gadborfin. Afſt. fra Halefin. Rod: A11“; BI0; 57; D23 

Halefinnens ſtorſte Lengde fra Roden paa Siderne: A 24“; B 
—— —F — D LEE 

Halefinnens —— UDE 2⏑ 

den udbredte Halefinnes Brede: A 36“; B 32/4. ——— 

Hovedet, hvis Længde indeholdes fire Gange i Total— 

længden eller lidet mere, ligner meget Rodſpœottens Hoved 1 

N 
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Form, fun at en ffarp Kjol her træver 1 Stedet for Knuderne. 

Snuden fort, fonver, ſtumpt afrundet. Gabet lille; dets 

Højde, naar det opſpiles, indeholdes omtrent 34 til 4 Gange 

i Hovedets Længde; dets Brede er hos ftørre Individer ikke 

betydeligt ringere end Højden, og Formen derfor en fort Oval; 

hos ſmaa Individer derimod ſynes Bredens Forhold til Højden 

at aftage ftærft, og Formen folgelig at forandres. Da Ga— 

bet ftiger meget ſtraat pp, lægger Underfjæben fig noget frem 

foran Overfjæben; men ogſaa bette Forhold har jeg fundet af— 

verlende, faa at Underfjæbens Fremragning, naar Munden luk— 

kes, hos nogle Individer næppe er mærfelig, hos andre derimod 

meget tydelig.  Overfjæbebenet paa ben farvede Side naaer 

ilfe hen under Midten af det nederfte Øjes nederfte Vand. 

Læberne femmelig tyffe og kjodfulde. Tænderne paa Mel 

lemfjæbebenene og i Underfjræben ere tætftillene Sfjæretænder, dog 

iffe ganffe faa tætftillede fom hos Rodfpætten, ifær i Underfjæ- 

ben”), og desuden med ſaadan Forffjællighed 1 Formen, at Ar: 

terne ene derved vilde kunne adffilles: ben Rand, hvormed Tæn- 

derne ende, er næmlig ikke ganffe lige afffaaren, men fonver 

eller udbojet og i Midten lidt tilfpidfet; paa den farvede Si— 

beg Mellemfjæbebeen har jeg talt 7 til 10 Tænder, paa den 

hvide Sides 14 til 18; + Underfjæben paa den farvede Side 

441 til 13, paa den hvide 15 til 187). Saavel i Over- fom 

i Underkjeeben findes bag Tænderne et Kjæbefejl udfpændt. 

Mundhulen hvid. Tungen langt tilbage i Munden, Tille, 

ſammentrykket, lidt tilſpidſet, vel adffilt fra Underfjæben. De 

*) Stundom er deres Stilling endog temmelig uregelmæsfig, faa at 

be næften ligeſom danne to Rakker, hvilfet allerede af Gottſche 

er bemarket. 

**) Et faa ftort Antal Tænder, fom det af Gottſche angivne (næm- 

lig paa Mellemfjæbebenene 13+26, i Unverfjæben 18427) har jeg 

aldrig iagttaget, og, derſom bet virfeligen forekommer, faa Fan bet 

bøg fun betragtes ſom Undtagelſe, men ingenlunde ſom Regel. 
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tre Svelgbeen paa hver Side i Overfjæben danne en Oval, 

fæt væbnet med Tænder, der for ftørfte Delen ere flade (nogle 

faa ſpidſe Tænder findes paa den forrefte, flere paa den ba- 

gefte, ingen derimod paa den mellemfte Knogle). Paa den for— 

refte Knogle danne Tænderne to til tre Næffer, paa den mel: 

lemſte tre, paa den bagefte tre til fire Ræffer; den mel— 

lemſte Knogle har de ſtorſte, den bagefte de mindſte Tæn- 

der. Svælgbenene i Underfjæben fremftille to brede, fammen- 

ſtodende, med Grundfladerne ud- og noget fremadvendte Triang- 

fer, væbnede hver med over 50 Tænder, der ſidde (idetmindſte) i 

fem Længderæffer; de ftørfte Tænder ere anbragte forreft og inderft. 

De forreſte Neſeborer danne fmaa Hudrør (dog meget 

ufuldfomnere paa den hvide end paa den farvede Side), hvis 

bagefte Rand er forfænget 1 Form af en triangulær Klap, der 

fynes at tjene til at lukke Næfeborerne. De bageſte Næfe- 

borer have noget ftørre Aabning end de forrefte; paa den far- 

vede Side omgives Næfeboret, fom er anbragt tæt foran ne— 

derſte Øjes overſte Rand, af en Hudrand, eller frembyder et - 

lille og ufuldkomment Hudror; bagefte Næfebor paa den hvide 

Side, ſom fidder i Linie med Rygfinnen, fun Midt foran dennes 

Begyndelſe, vifer blot en oval Aabning uden mindfte Spor til 

Hududvidelfe. Øjnene ſmaa, noget elliptiſke, ſterkt fremra— 

gende (halvkugleformigt), meget tætftilfede, det nederſte lidt foran 

det overſte. En ffarp Kjol fremtræder paa Hovedet mellem 

Øjnene, omtrent i Linie med deres førrefte Rand, og fortfætter 

fig lige til Hovedets bageſte Rand eller til Sideliniens Be— 

gyndelfe; bag Øjnene danner den en Bue. Den adſtiller fig 

fra den tilfvarende Kjol hos Rødfpætten ifær derved, at den 

ingen nøgne Beenknuder viſer, hverfen bag Øjeteller foran dette, 

hvorimod den er meget fiint faugtagget i hele Udftræfningen. 

Gjælleaabningerne fun ti ringe Grad kloftede. Gjæl 

leſtraalerne lange, noget tynde og fvage, ftærft krummede, 

de to førfte næften af lige Brede 1 hele Længden, de følgende, 
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brede ved Roden, gradeviis tilfpidfede mod Enden. Gjælle: 

buerne bære, med Undtagelfe af det inderfte Par, hver fun cen 

Ræffe Knuder uden Torne; Rakkerne beſtage af omtrent en 

halv Snees Knuder; fun den yderfte har et ſtorre Antal (jeg 

har talt ferten), og Knuderne vife tillige en meget langſtrakt 

koniſt Form. 

Rygfinnen, hvis Længdeftræfning udgjør 2 af Totallæng— 

den eller ubetydeligt mere, begynder lidt bag det overſte Djes for— 

refte Rand, og ophører i en Afftand fra Halefinnens Rod, der 

almindeligen er noget mindre end Halefinnens halve Længde. 

Straalerne ere alle enfelte, aldeles glatte, vidtſtillede (undtagen 

de allerfidfte), fremragende med Spidſerne af den forbindende 

Hud, tiltagende i Længde omtrent til den 30te eller 31te (1 Re— 

gelen ſynes 31te—33te at være de længfte, ſtundom derimod er det 

den 28de eller 29de), og derpaa atter ftærkt aftagende, faa at 

den fidfte er meget kortere end førfte=), hvis Længde indeholdes 

omtrent fem Gange i Længden af den Site Straale. Rygfin— 

nens ftørfte Højde falder meget langt bag Gadboret men foran 

Enden af Totallængdens førfte Halvdeel. — Bryſtfinner— 

neg Længde indeholdes gjerne SÅ til ni Gange 1 Totallæengden; 

i Enden ere de ffraat afftumpede, og deres Brede ved Roden 

indeholdes almindeligt mere end tre Gange i deres Længde. 

Forſte Straale har mere end anden Straales halve Længde; 

Denne er fun lidt fortere end tredie, den fængfte; ſidſte Straale 

fortere end forſte. De to forſte og de to ſidſte Straaler ikke 

fløftede, de mellemliggende kloftede enfelt og fun 1 en Mille 

Stræfning (mindre end Halvdelen af Straalernes Længde). 

Bryftfinnen paa den hvide Side (det hidtil Anforte gjælder 

Bryftfinnen paa den farvede Side) ſtaager i Længde fun lidt til 

bage for den beffrevne, og plejer endog at overgaae den i Brede, 

hvorfor Formen er noget plump; almindeligt tæller den een 

*) Fjerdes eller femteſidſte Straale har lige Længde med førfte, 
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Straale mindre, dog ogfaa ftundom det ſamme Antal +). 

De mellemſte Straaler ere endnu meget mindre kloſtede, end 

Tilfældet er paa ben farvede Site, — Bugfinnerne no— 

get kortere end Bryfifinnerne (deres Længde indeholdes oms 

trent tolv "Gange i Totaflængden) og tillige meget ſmallere; 

deres Nod falder noget foran Gjællelaagets bageſte Rand; 

tredie Straale den lengſte, anden omtrent af lige Længde med 

fjerde, ligeſom førfte med femte; ofte vife Straalerne ingen 

Spor til Kloftning, ofte derimod er fjerde Straale kloftet lidt 

i Spidfen. Gadboret, fom er anbragt omtrent under den 

bageſte Deel af Bryftfinnernes Rod, bag Enden af Totallæng- 

dens førfte Fjerdedeel men foran Enden af dens førfte Tredie 

deel, danner en, ofte meget betydelig, Længdefpalte, ſom ſtjules 

af Bugfinnerne. Paa ben farvede Side, almindeligt 1 Linie 

med Gadborets bagefte Rand, fremtræder Urethral-Papil— 

len. Afftanden mellem Gadboret og Gadborpiggen er tem— 

melig ftor; medens Gadborpiggen ofteft træder ftærft frem, er det 

dog ikke ſonderligt fjældent at træffe Individer, hos hvilke den mere 

eller mindre fuldkomment ſtjules af Huden**). — Gadborfin— 

nen tager fin Begyndelfe omtrent under Rygfinnens 17de — 19de 

Straaler, og ophører omtrent 1 ſamme Afftand fra Halefinnens 

Nod fom denne. J Form og ovrige Beſtaffenhed ſtemmer den 

meget nær med Rygfinnen; den opnaaer fin ftørfte Højde mød 

trettende til femtende Straale, under Rygfinnens ſtorſte Højde. 

— Halefinnen, hvis Længde, regnet fra Roden paa Mid— 

ten, indeholdes noget mere end fem Gange i Totallængden, 

*) Sjældent er det derimod, at den har een Straale meer, ſaaledes 

fom Tilfældet var med bet fjerde af de, under Tællingerne anførte, 

Individer (Side 277). 

»*) Altſaa gjentages her det ſamme Forhold fom hos ſoregaaende Art, 

hvorved tillige bliver indlyfende, hvor liden Værd bet har ſom Arts— 

ſtjelnemarke, naar bet iffe underftøttes af væfentligere Ejendom— 

meligheder. 
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vifer fig i den fædvanlige, ſammenfoldede Tilftand lige afffaaret 

i Enden; hvorimod den bagefte Rand bliver noget fonver eller 

halvmaaneformigt udbøjet, naar Finnen udfpiles. Halefinnens 

Brede ved Foden er omtrent lig med dens halve Længde; dens 

Brede i Enden, naar ben udſpiles, meget ftørre end dens Længde. 

Dens tolv midterſte Straaler ere enfelt kloftede omtrent til 

Midten af deres Længde, de tre yderfte paa hver Side derimod 

ukloftede. 

Sidelinien er fun færdeles fvagt bøjet eller konvex 

over Bryftfinnerne (næften endnu mindre end hos Rodſpatten), 

og fortfætter iovrigt fit Lob ganffe vandret, iffe blot til Enden 

af Halen, men ogſaa ud paa Halefinnen lige til dennes ba— 

gefte Rand. 3 

Forholdet af Sfjælbeflædningen hos denne Art er indvik— 

let og noget vanffeligt at fremſtille. Forſt fan bemærfes, at 

Sfjællene for ſtorſte Delen flet ikke, tildeels fun 1 ringe 

Grad ere faglagte. Spor til Taglægning bemærfes ifær nær 

Sidelinien, paa ben bagefte Deel af Halen og paa Halefin- 

nen”). Adſkillige Partier favne ganffe Sfjæl, eller vife en 

glat, nøgen Hud: dette er gjerne Tilfældet med Hovedets hvide 

Side, naar fem eller. fer vidtadffilte Sfjæl paa Forgjællelaaget 

undtages, ſamt nogle faa ved Beenfjølens forrefte Ende. Paa 

Den farvede Side findes ingen Skjeel foran Øjnene; ogfaa have 

Kinden og Gjallelaagsſtykkerne nøgne Partier, og Hovedets Un— 

derflade med Gjællehuden er ganſte nøgen. Halefinnen er den 

enefte af Finnerne, ſom er forſynet med Sfjæl (1fær ved Roden), 

hvorimod de øvrige Finner ganffe og aldeles favne Sfjæl; fun 

fan angaaende Bryftfinnen paa ben farvede Side markes, at 

ber ftundom ved dennes Rod (ikke paa felve Finnen) fees et 

ftort Torneffjæl eller vel endog flere (indtil tre har jeg iagt— 

*) Jo glattere Individerne ere, deſto tættere og mere taglagt ſynes 

Sfjælbeflæbningen at blive, 
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taget). Med Henfyn til Beffaffenhed maa Sfjællene deles i 

to Slags: fimple Sfjæl og tornevebnede Sfjæl; det 

er det forffjællige indbyrdes Forhold med Henſyn til Talrig— 

heden af hvert Slags af disſe Skjel, der giver Fiffen et tem— 

melig forffrælligt Udfeende. De ſimple Sfjæl have en runds 

agtig eller oval, bagtil ſpidſere Form; deres forrefte Ende er 

prydet med en Snees Bifteftriber, og Randen bliver derved 

bølget; den bagefte Ende, fom favner Bifteftriber, har glat, afs 

rundet Rand. Af de tornevæbnede Sfjæl frembyder en meget 

ſtor Deel endnu nogen Lighed med de ſimple Sfjæl: deres for- 

refte Ende er deelt i Vifteſtriber, eller vifer tydelig Skjelſtruk— 

" tur, medens deres bagefte Ende er væbnet med cen, fo eller 

flere ſtore, bagudrettede Torne og i Regelen tillige med adſtil— 

lige mindre Torne, der vende Spidſerne ligeud, eller ſtaae lod— 

rette paa Sfjællet. Men andre Torneffjæl fynes aldeles at mifte 

Sfjælftrufturen: de blive til flore, tykke Beenknuder (tildeels af 

mere end tre Liniers Gjennemſnit hos Individer af 97” Længde) 
uden Bifteftriber, væbnede paa hele den udadvendte Side med 

noget divergerende Torne, der danne ligeſom et Knippe (og 1 

faa Henfeende kunne ſammenlignes med Tornefnipperne hos 

Kaktusplanterne). De to anførte Slags Torneffjæl funne ikke 

betragtes ſom færffilte Former, da gradevife Overgange fra 

det ene til det anden let kunne eftervifes, ligeſom fra det forſte 

Slags til de ſimple Sfjæl. Torneknuderne danne iovrigt denne 

Arts letteſt opfattelige og ſikkreſte ydre Sfjælnemærfe, da de 

ſynes aldrig at ſavnes ganſte, ſtjondt deres Antal er meget af— 

vexlende. JRegelen findes langs med Roden af Ryg- og Gadbor— 

finnen cen Ræffe Tornefnuder”), og fremdeles Torneknuder langs 

*) Saaledes ſynes de pasſende at kunne kaldes. Gottſche benævner 

bem Tornevorter, hvilfet let Fan lede til en urigtig Foreſtilling 

om dem, da be iffe ere andet end modificerede Sfjæl, Almindeli— 

gen iagttages cen Knude mellem hver to Straalers Rod. 
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med Sidelinien ovenfor og nedenfor denne, dette ſaavel paa 

den hvide fom paa den farvede Side; endvidere paa den far: 

vede Side Tørnefnuder ved Hovedets Beenfjøl, der ſtundom 

udftræffe fig over næften hele Hovedets farvede Side. Rak— 

ferne langs Ryg- og Gadborfinnen ere ofte i en ftørre eller 

mindre Stræfning dobbelte og tredobbelte (dog ſaaledes, at den 

yderſte Rakke beſtager af de flørfte Knuder), og tabe fig gjerne 

et Styffe foran Finnernes Ende; de ftørfte Knuder findes i Midten 

af Ræffen, hvorimod Knuderne mod begge Ender aftaget Storrelſe. 

Torneknuderne langs Sidelinien fremſtille ofteft en meget langſtrakt 

Triangel med Spidſen vendt bag; eller, om man heller vil, det 

Baand, fom de danne, bliver bagtil ſmallere og ſmallere, idet 

de forreft udgjøre fire, fem eller flere Længderæffer, bagtil ef— 

terhaanden tre, to og een, indtil de aldeles forſvinde. Mellem— 

rummet mellem Sideliniens Beenknuder og de ved Roden af 

Ryg- og Gadborfinnen udfyldes, hos forffjællige Individer i 

forffjælligt Forhold, af ſimple Sfjæl, Torneffjæl og tildels, 

ifær over Bugfaviteten, af adfpredte Torneknuder. Paa den 

hvide Side tiltager altid Forholdet af de ſimple Sfjæl mod 

Torneffjællene og Torneknuderne. 

Bughulens Længde hos etIndivid paa 101 Tommer er —— 

omtrent 17 Tomme, Højden21 Tommer. Bughinden følvfarvet, 

overløbet med Sort. Leveren rødbrun, beftaaende af en me— 

get ftor og bred, ſammentrykket venftre Lap (næften halvanden 

Tomme lang og over cen Tomme bred), og en meget fort og fmal 

højre Lap. Galdeblæren, fom ligger under Leverens højre 

Lap, er ftor, fæfformig, og vifer med Henſyn til Galdegangen 

famme Forhold fom hos foregaaende Art. Milten, omtrent 

54 Linier lang, 4Linier bred, ſortbrun, oval, flad paa ben ene 

Side, fonver paa den anden, dog langtfra iffe i faa høj Grad ſom 

hos Rodſpetten. Spiſeroret og Maven ere forte (tilfammen 

omtrent 16 Linier lange) og tillige af meget ringe Vidde, tarme— 

formige; de løbe i lige Retning bagud, tæt under Rygraden eller 
Danmarks Siffe. II. 19 



290 

rigtigere under Nyrerne, næften lige til Enden af Bughulen, 

og viſe hverfen i deres ydre Form eller indre Forhold noget 

Tegn til Adffillelfe, men gaae umiddelbart over i hinanden; de 

Længdefolder, omtrent otte i Tallet, fom fremtræde paa Spiſe— 

rorets indre Flade, fortfætte fig altfaa til Enden af Maven. 

Længden af Tarmen fra Portneren til Gadboret udgjorde hos 

det beſtrevne Individ henimod ti Tommer; altſaa fun lidet mindre 

end Totallængden. Tarmens Bugtninger vife omtrent ſamme For— 

hold fom hos Nodfpætten: den ftiger fra Bughulens everſte Deel 

lige ned til Gadboret, gjør en Bøjning og ftiger igjen op mod 

Maven, danner der en lille Kreds eller Slojfe, og begiver fig 

derpaa atter ned, for at aabne fig 1 Gadboret. Tyndtarmen, 

der lige fra Begyndelfen er af ſtorre Vidde end Maven, ad— 

ffrlles fra denne udvendigt ved en Indſnoring, indvendigt ved 

en Portnerklap. Af de fre rudimentære Blindtarme, der 

vife fig ven Tyndtarmens Begyndelfe, ſidder den ene, den 

ftørfte, ifoleret paa den ene Side af Tarmen, de to andre, 

meget mindre, fæt ved hinanden paa den anden Side; mellem 

og tillige lidt bag disſe har jeg bemærfet en lille Knude (lige— 

fom Spor til en fjerde Blindtarm). Wggeſakkene (af 31 

Tommers Længde og halvanden Tommes Højde) ftemme i 

Form med Nodfpættens, og dette fynes ogfaa 1 alle Henfeender 

at være Tilfældet med Nyrerne og Urinblæren. 

Bnoslevyge Knoglebygningen hos denne Art vifer ſtor Overeens— 

ſtemmelſe med Rodfpættens, faa at den, hvad Hovedets Been 

angaaer, iffe giver mig Anledning til anden Bemærfning, end 

at Undergjællelaaget i den forceſte Ende er bredere end 

hos Rodfpætten, og Mellemgjællelaagets bagefte Rand dybere 

indffaaret. Overſkulderbladet, paa den farvede Side me- 

get fort, bredt, knudret, med to ſmaa, tilſpidſede eller torneag- 

tige Udværter, udgaaende fra Roddelens ydre Side. Overſtul⸗ 

derbladet paa den hvide Side meget fænger end paa den far- 

vede. Sfulderbladet fladt, bredt, dolkformigt tilſpidſet. 
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Den ravnenæbdannedeFortfættelfe Sformigt frummet, 

udvidet mod Enden foran Spidſen. Armens øvrige Dele og 

Bakkenbenene ganffe fom hosRodfpætten. Ryghvirvlernes 

Antal 36, næmlig elleve Bughvirvler, femogtyve Halehvirvler. 

De vyftigende Tornefortfættelfer opnaae deres ſtorſte 

Højde med den tolvte (eller med forfte Bughvirvel), og vedlige 

holde omtrent ſamme Højde indtil fertende eller ſyttende Hvirvel. 

Forſte Tornefortfættelfe meget lav, fun omtrent halvt faa høj 

fom anden. Rygfinnens ni førfte Interſpinalbeen ere hæftede 

til Hjerneffallen. Tværfortfættelferne ere allerede tydes 

lige paa anden Bughvirvel, og tiltage 1 Længde til ottende 

. eller niende. Forſte Par Ribbeen er hæftet til anden 

Hvirvels forrefte Rand. De nedftigende Tornefortfættelfer viſe 

famme Form og Forhold fom hos Rodfpætten; dog fynes den 

forfte forholdsvis at være lidt bredere ved Roden hos Skrubben. 

Yoftabdbominalbenet, der tilligemed de fyv folgende In— 

terſpinalbeen bæres af førfte nedſtigende Tornefortfættelfe, ſtem— 

mer ganffe overeens med ſamme Knogle hos Nodfpætten. Ha— 

lefinnen bæres blot af ſidſte Halehvirvels viftedannede Udvidelſe. 

Man fan maaffee med Foje antage to Afarter af Skrubben: 

ſaadanne, fom fun ere lidet ffrubbede, eller have et ftort glat 

Mellemrum mellem Sideliniens Tornefnuder og de ved Ryg og 

Gadborfinnens Rod anbragte"); og ſaadanne, ſom næften overalt 

ere ffjulte af Torneknuder og Torneffjæl. Disſe to Former ere 

bog langt fra af være ftrængt adffilte; tværtimod finder man 

uendeligt mange Overgange fra de næften ganffe glatte”) til 

De fuldkomneſt bepandsrede Skrubber. Skjondt jeg ikke vover at 

*5) Det er disſe, ſom af vore Fiſtere paa forffjællige Steder kaldes 

Mudderſkrubber, Sudeſkrubber, Aaleflyndre o. f. v. 

**) Fiſtere have vel forſikkret mig, at der ſtulde gives aldeles glatte 

Skrubber, men jeg har aldrig ſelv feet ſaadanne, og tvivler paa 

Jagttagelſens Nojagtighed. 

19* 

Afarter. 
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fremfætte nogen fiffer Regel for disſe to Formers Fordeling 

med Henſyn til Lofalitet, eller blot vover beftemt at paaſtaae, 

at der virfeligt gives nogen ſaadan Regel: er jeg dog tilboje— 

lig til at troe, at den glattere mere er en Ferſtvands- eller 

Brakvands-Form, altſaa hyppigſt fees i Fjorde, Floder, Aaer 

og ſelv i Indſeer), og ſom Følge deraf jævnligt lever paa. 

Mudderbund; hvorfor det iffe vil være upasfende, at fade den 

beholde det Navn, ſom ſtundom gives den af fjællandffe Fiffere, 

og hvormed Gottſche allerede har betegnet den, neemlig Mu d— 

berffrubbe. Den anden Form, den egentlige Skrubbe, 

fan maaffee antages mere udelukkende at tilhore Havet, og leve 

paa Sandbund. Mudderffrubben ſynes, idetmindſte efter min . 

Erfaring, ofteft at have mørfere Farver med mindre tydelige Plætter, 

og ikke at naae en faa betydelig Storrelfe fom Sandffrubben. 

Begge Former have Øjnene fnart paa højre, fnart paa venftre 

Side"), Gottſche troer endnu, foruden Forffjællen 1 Sfarp- 

hed, at have udfundet et Sfjælnemærfe mellem disſe to Former; 

næmlig, at hos den glatte den ftørfte Højde falder over Gadbor⸗ 

piggen, hos den ffrubbede bag Gadborpiggen. Jeg tør iffe 

tillægge dette Skjeelnemerke noget Værd, da jeg altid, hos 

de af mig underføgte Mudderffrubber, har fundet den ſtorſte 

Højde at falde bag Gadborpiggen, ganffe ligeſom hos den egent— 

lige. Skrubbe. Skulde ſtundom et andet Forhold finde Sted 

*) Ganffe analogt hermed har jeg hos os fundet Forholdet af den 

trepiggede 3undeſtejls to Varieteter: den glatte 'Gasterosteus 

leiurus Cuv.) har jeg i Regelen truffet 1 Maer, Grofter o. f. v., 

den bepandsrede (G. trachurus Cuv.) i Havet. 

**) Hyppigſt iagttages dog viſtnok det førfte Forhold. Naar Gottſche an- 

giver det ſom Farafteriftift for den egentlige Skrubbe eller Sand— 

ſkrubben, almindeligt at have Øjnene paa venftre Side, fan 

jeg iffe anfee dette fom rigtigt. Meget nærmere Sandheden er 

upaatvivleligt Fabers Angivelſe, at naſten en Trediedeel har 

Dinene til Venſtre. 
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(hvorpaa jeg tvivler, da det fynes ſtridende mod Beenbygnin— 

gen), fan det dog fun betragtes ſom en Undtagelſe. 

Faber beffriver (die Fife Islands S. 146) cen Mon- 

firofitet af denne Art, ſom han erholdt paa den jydſke Oſtkyſt 

i Sommeren 1824: Halen vifte fig paa en uregelmæsfig Maade 

indbøjet mellem Gadborfinnen og Halefinnen hos dette Individ, 

ligeſom ogſaa Farven var ufædvanlig *). | 

Denne Arte almindelige Storrelſe hos os er ti til tolv Storrelſe. 

Tommer; fjældent naaer den indtil femten Tommers Længde 

eller lidt derover"). Pennant bemærker (III, 187), at han 

aldrig har hørt tale om Skrubber, fom vejede mere end fer 

(engelffe) Pund. J vore Bande fynes man iffe at fjende 

Sfrubber af højere end omtrent fo Punds Vagt, og felv denne 

Vægt vil udentvivl være en Sjaldenhed. 

Skrubben fynes iffe at gane meget højt mod Nord; ſelv — 

har jeg ikke paa den norffe Kyſt kunnet forfølge dens Spor 

nordligere end til Trondhjem, og Faber anfører den blot paa 

ældre Forfatteres Autoritet blandt islandſte Fiffe. Paa de 

engelffe og veftlige franffe Kyfter er den almindelig; om den 

naaer Middelhavet, ſynes ikke afgjort”), og i alt Fald er 

den viſtnok der fjælden. Hos os er den overalt meget almin- 

*) „Sidelinien, Ryg- og Gadborfinnen hvide, foroven med entelte 

graabrune Plætter, Den Deel af Kroppen, hvortil disſe Finner 

grændfe, har famme Farve. Halefinnen med mange runde, gule 

Platter.“ 

**5) Faber angiver atten Tommer ſom Grandſen for dens Storrelſe. 

Jeg erindrer iffe, at have feet noget Individ af den Længde, Dybt 

inde i Oſterſoen overſtiger dens Længde nappe ni til ti Tommer, 

xxx) Jeg veed namlig iffe, om det tør antages for fiffert, at Risſo's 

Pleuronectes Passer er identiff med Bloch's Pl. Passer eller, 

med andre Ord, med nærværende Art, Straaletallet, ſaavelſom be 

øvrige Angivelfer, pasſer iøvrigt godt (Gjalleſtraalernes Antal und- 

taget). 
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delig, mange Steder endog den almindeligſte Flynderart. 

Den gaaer meget langt ind i Oſterſoen, og fynes at naae næ: 

ften indtil Bunden af dette Hav. Endnu ved Bornholm er 

den hyppig >). 
Levemaade. Skrubben er blandt alle vore Flynderarter den, ſom re— 

gelmæsfigt lever paa laveſt Vand, og ſom bedſt trives i ferfft 

Vand. Fra tidligt i Foraaret til feent ud paa Hoſten fees 

ben tæt inde under Land paa et Sar Fods Dybde eller endnu 

mindre; fun fra November til Marts træffer den ud paa 

nogle Favnes Dybde. Almindeligen ligger den om Sommeren 

ffjult under Sand eller Dynd, faa at blot Øjnene rage frem, 

og jeg har hørt vore Fiffere paaftaae, at de Skrubber, ſom 

findes liggende frit vvenpaa Sandet, ere magre og forſultne. 

Hvor Ebbe finder Sted, bliver Skrubben ofte i Mængde liggende 

tør (fun bedekket af Sand) vid udfaldende Vande. Den gaaer 

iffe blot langt op i Floder, men felv 1 ganffe ubetydelige Bæffe, 

og fra disſe flundom ind 1 Indſoer (til Exempel 1 Gaarbo-Sø, 

Iydlands nordligfte Indfø). Hvor Indføer ligge nær lave og 

flade Strandbredder, føres den til fine Tider ved Overſvom— 

melfer af Havet ind 1 Indſoerne, hvor den da lever og trives, 

felv efter at Vandet igjen er blevet ferſtt. Skrubben fan hæve 

*) „Flyndrer ere i ſtor Mængde rundt om Landet.” Skougaards 

Bornholms Beſtr. S. 66. Saber angiver Skrubben ſom fjæld- 

nere ved de fjællandffe Kyfter end ved Fyen og Jydland, og mener, 

at Rødfpætten er hyppigere, Som et Crempel pan, hvor hyppig 

Skrubben til fine Tider er ved Sjællands Kyſter, fan Følgende 

tjene, Udenfor Reerſo (paa Sjællands Veſtkyſt) var jeg tilftede 

ved et Bundgarns Nogtning førft i Maj; Garnet fandtes næften 

fyldt med Skrubber; af disfe tog man ſaamange, ſom ben ftore 

Rogtebaad kunde rumme (omtrent Halvdelen af Fangſten), og flap 

Reſten ud af Garnet. Efterat Baaden var ankommen til Stranden, 

fyldte ni Mend hver en ſtor Barekurv med Skrubber; den ovrige 

Mængde blev liggende i Baaden og paa Stranden, for der af raadne. 
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fig noget i Vandet, ſtjondt man i Almindelighed feer der rolig 

paa Bunden. Sejglivet er den i temmelig høj Grad. 

» Denne Arts Naring beftaaer førnæmmelig af toffallede Narings. 

Bløddyr, tfær henhørende til Slægterne Mytilus, Tellina, Mac- 

tra o. f. v., hvorfor man almindeligt finder Tarmekanalen 

fyldt med Brudftyffer af disfe Dyrs Sfaller, Dog træffes 

ogſaa alle Slags Orme og andre Smaadyr i bens Mave, Ti 

geſom felv Plantedele. Det paaſtaaes endeligen, at den forføl- 

ger ſmaa Fiffe *). 

Om Forplantningstiden ere Angivelſerne forffjællige, Inde s⸗—— 

i Oſterſoen affætter Skrubben, efter Ekſtrom, Rognen + Maj 

Maaned paa græsbevøret Sandbund med lavt Vand, og hvor 

Havbunden har en ringe Sfraaning. Efter Jarrell derimod 

leger Skrubben paa de engelffe Kyfter 1 Februar og Marts, 

og man træffer Ungerne udflæffede mod Enden af April, Denne 

ſidſte Tidsangivelſe fynes at ſtemme overeens med Forholdet i 

Kættegattet og Sundet. Mod Slutningen af Januar har jeg 

(idetmindſte i milde Vintre) hos alle underſogte Hunner fundet 

Rognſekkene meget ftærft udviklede, ſtjondt Rognen endnu ikke 

blød; i de førfte Dage af Februar var Mælfen flydende hos 

adffilligeHanner, jeg aabnede. J Midten af Sommeren har jeg 

i Kattegattet fanget Individer af omtrent halvtredie til tre Tom— 

mers Længde, hvilfe upaatvivleligt vare af Aarets Yngel; andre 

af henimod fem Tommers Længde, ſom fangedes til ſamme 

Tid, frøer jeg at funne tillægge en Alder af omtrent ferten 

Maaneder. 
Der er maaffee ingen anden af vore Fiffe, der under visſe Anvendelſe. 

Forhold er faa foragtet, under andre faa højt lovpriſet ſom denne. 

Om Vinteren og tidligt paa Foraaret holder man den for faa 

*) „Mr. Yesfe beretter, at han har feet Skrubben forfølge Elritſer 

(Cyprinus Phoxinus L.) med ſtor Haftighed“ o. ſ. v. Ravrell's 

British fishes II, 216, 
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flet, at Ingen vil fpife ben, og at felv Svinene, efter hvad 

mange Fiſtere have forfiffret mig, vrage den, naar den bydes 

dem to Dage i Rad. Derfor feer man den ogſaa ofte frøet 
i hundredeviis ved Landingspladſerne i Fifferlejerne"). Men 

bet gamle danffe Mundheld: „Flynderen ſtjonnes, naar Skoven 

gronnes,“ ffal ifær finde Anvendelſe paa Skrubben; paa den an— 

tydede Tid er det, at den gaaer ind paa lavt Vand, og vore Fiffere 

antage det for afgjort, at den er deſto bedre, jo nærmere Land 

og paa jo lavere Band den fanges. Paa adffillige Øer, ſom 

omgives af Sandgrunde, tillægges Skrubberne derfor en meget 

flor (1 mine Tanfer tillige meget overdreven) Berommelſe, til 

Er. paa Samſo, Endelave, Fans, Mans”) o. f. v. Men 

ogſaa i endeel Fjorde ffulle de om Sommeren opnaae en høj 

Fortrinlighed, og jeg har allerede ovenfor berørt de faafaldte 

Raadmend***). Stegte, eller faltede og røgede, betragtes 

ſaadanne Zlyndre rundt om i Provindferne (1 Kjøbenhavn fynes 

man fun lidt at Fjende og at ſtatte dem) ſom et fort Læfferi; 

*) Det er iffe blot ved Reerſo, at Fiſterne lade Skrubberne gaae ud 

af Bundgarnet igjen: jeg har feet det Samme flere Steder, til 

Er. ved Strib i Lille-Bælt; og gofman anfører det ſom Almin— 

deligt, at Fiſterne bortkaſte be Skrubber, ſom fanges i Bundgarn 

udenfor Odenſefjorden. 

2*) Jeg har oftere haft Lejlighed til at ſmage disſe faa ſterkt berom— 

mede Flyndre, til Cr. baade pan Samſo og Endelave, hvilfe Øer 

hver for fig gjøre Paaſtand paa, at beſidde de fortrinligfte Skrub— 

ber i Danmark, Men, uagtet de viſtnok kunne opnaae en betydelig 

Fedme, er Kjodet altid blodt, og jeg ffulde mene, at vore flefte 

andre Flynderarter ere at foretrekke for Skrubben. 

Sk%) Fiſterne ved Indlobet af Iſefjorden paaftaae, at alle Flynder— 

arter ere bedre indenfor Fjordens Munding end udenfor den. gof- 

man anmærfer det Samme med Henſyn til Skrubben i Odenſe— 

fjord og udenfor Fjorden. Ogſaa i England har man gjort den 

Bemarkning, at Skrubben er bedre i Floderne end i Havet, 
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og efter Menigmands Forfiffring ere de røgede Sfrubber lige 
faa gode fom røget Lar. 

Lernæer eller kaligusagtige Snyltedyr har jeg iffe iagttaget 

hos denne Art, og veed heller iffe, at Andre have fundet faa- 

danne. Rudolphi angiver fem Arter Indvoldsorme hos den; 

tre i Tarmen (Ascaris collaris, Cucullanus heterochrous og 

Echinorhynchus angustatus), to i Maven (Echin. tereticollis 

og Distoma Atomon). Af disfe har jeg hidtil fun gjenfundet 

to, Asc. collaris og Ech. tereticollis; den fidfte har jeg imid— 

lertid aldrig iagttaget 1 Maven, men ſtedſe i Tyftarmen, i 

temmelig betydelig Mængde og faa nær Gadboret, at ſtundom 

den bagefte Ende af cen eller flere Orme faaes fremragende af 

dette, 

Fiender. 



Artsmarke. 

57de Art. Slætten (Platessa Limanda Art.). 

Farven lyſt guulbrun, almindeligen med endeel 

bleggule Plætter. Sfjællene bagtil tornevæbnede, 

og Kroppen derfor ru, naar den ftryges fra Halen 

mod Hovedet. Hovedets Beenfjøl fun meget fvagt 

fremtrædende, uden nøgne Knuder eller Saugtag— 

ger. Tænderne baade i Kjæberne og Soalget lidt 

tilfpidfede og tildeels noget adſkilte. Sidelinien 

danner overBryftfinnerne en meget betydelig Bue 

(næften en Halvfreds). Bag Gadboret en Been: 

pig. Hovedets Længde indeholdes omtrent fem 

Gange,. den ftørfte Højde omtrent 21 Gange til 

tre Gange i Totallængden. Det opſpilede Gabs 

Højde udgjør omtrent en Trediedeel af Hovedets 

Længde. 

Rygf. 74; Bryftf. 10; Bugf. 6; Gadborf. 54; Halef. 18.*) 

x) JI be følgende Angivelfer af Straaletallet er Bryſtfinnernes Straa- 

letal fun udtrykt fom Brok hos de Individer, hvor bet paa den 

hvide Side vifte fig afvigende fra det pan den farvede Side iagt— 

tagne; de hele Tal tilkjendegive altſaa, at Tallet var det ſamme 

pan begge Sider, 
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Schonevelde Side 61: Passer asper sive squamosus. 

Pontoppidans Atl. I, 649: Pleuronectes Limanda. 

Olavius, Skagens Beffr. S. 166 n, 28: Pl. Rhombus, Sletter. 

Sofman, Tidsſt. for Naturv. II, 369: Pleur. Rhombus, Sletten. 

Faber, Tidsſk. f. Naturv. V, 245: Pleuroneetes Limanda. 

Iſis 1828 S. 880: Pl. Limanda, É 

Naturg. d. Fiſche Islands S. 140: Pleur. platessoides. 

Gottſche, Wiegmanns Arch. 1835, IE, 160: Limanda vulgaris. 

Blod) tab. 46, — Skandinaviens Fiſtar tab.» 34. 

— 

Synonymi. 

Afbildnin⸗ 
ger. 

Ut Schoneveldes Passer asper sive squamosus er vor Slætte, Bemærtn. 

” lider ingen Tvivl efter Alt, hvad han angiver om den. Derimod fan — 

med Foje ſporges, hvad ber berettiger mig til, ber at anføre Pont— 

Oppidans Pl. Limanda med det ben tillagte danſte Navn Sfrubbe, 

ba jeg har hendraget Muͤllers Pl. Limanda til foregagende Art (fee 

Totall. 11393; Rygf. 73; Bryftf. 11; Bugf. 65 Gadbf. 57; Halef. 18. 

— 

— 

— 

— 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

LM's 
373 

Idi + 
463 

24 
353 

1Md + 
—2 

Is 
ERE | 

il + 
, 

SM + 
2 

9725 

5 1, 6 ) 

4 da"; 
4 — + 

3 

3/M + 
ÆT X 

— 

— 

— 

— 

7 

— 

7 

— 

743 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Af disſe Tallinger fremgaaer, 

Art have det ſamme Straaletal paa begge Sider; og jeg ſtulde 

troe, at de Forfattere, der angive cen Straale færre paa den hvide 

Side ſom regelmasſigt, have antaget dette a priori, og ladet fig 

nøje med at tælle Straalerne blot paa den farvede Side. — Som 

laveſte Straaletal for Rygfinnen angives (af Gottſche) 65, ſom 

højefte (af Sundevall) 80. 

30 (Gottſche), efter de hidtil anſtillede Underſogelſer. 

10; 

103 

5 
10; 

10; 

105 
10⸗ 
6.2 

10. 
5) 

it: 

sis 

Id)? 

10; 

10; 

at Bryftfinnerne i 

— 

— 

6; — 55; 

— 55; 

— 

— 523 

— 563 

— 533 

— 543 

RES 

— 585 

— 58; 

— 59; 

— 61; 

— 18. 

18. 

18; 

18. 

18. 

18. 

18. 

18. 

18. 

18. 

18. 

18. 

Regelen hos denne 

Gadborfinnens laveſte Straaletal er 
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Site 278)? Min Grund er denne: Pontoppidan har, fom Enhver, 

der med Opmarkſomhed benytter ham, ſnart feer, Fun to Hovedkilder for 

fine danſte Fiſte, Schonevelde og Artedi; ben ſidſte Forfatter dog 

Fun for ſaavidt, at Pontoppidan bruger bang Synonymia Piscium til 

at beftemme be hos Schonevelde forekommende Arter. Og ſaaledes 

bliver Pont.'s Pl. Limanda, hvorvel den er betegnet med et urigtigt 

danſk Navn"), identiff med Sch.'s Passer asper. — At den Fiſt, ſom 

Olavius falder Slatte, iffe erSlætvavrren, hvad bet af ham angivne ” 

fyftematiffe Navn, Pl. Rhombus, kunde lede til at formode, men nar— 
værende Art; gjores idetmindſte overmaade rimeligt ved ben af Olavius 

tilføjede Bemærkning, at den „er lige faa talrig ſom Sfrubber og Ruds 

ſpœetter.“ Endnu mindre Tvivl er det underfaftet, at Zofman's Pleur. 

Rhombus er identiſt med Pl. Limanda. Gottſche ſynes at fremfætte den 

Paaſtand, at Faber's Pleur. platessoides iffe hører herhid FF), bøg 

uden nærmere at bevife eller udvikle denne Paaſtand. Han har Ret 

for fan vidt, at en Deel af Fabers Synonymer (næmlig alle be, ber 

angaae den grønlandffe Fauna) iffe vedkomne den islandſte Fifi, eller 

Pl. Limanda. Men paa den anden Side er det ganſte fiffert, at ben 

islandſte Fiſt, fom Faber beffriver under Navnet Pl. platessoides, iffe 

er andet end Pl. Limanda. 

Slætte er i det fydlige Kattegat, Iſing i det nordlige, 

ben almindelige Benævnelfe for nærværende Art. J Lille-Balt 

(ved Strib) tillægges den Navnet Plæde. Ved Agger har 

jeg hørt den faldes Sande og Sandtide***), og de Flyndre, 

*) Saber paaftaaer vel (Nat. d. Fiſche Islands S. 142), at Pl. 

Limanda ligefaavel fom Pl. Flesus i Danmark kaldes Sfrubbe, 
men dette er visſeligen iffe Tilfældet. 

xx) Idetmindſte veed jeg iffe paa anden Maade at forklare hans Ord (1. 

c. &. 161), der lyde ſaaledes: „Pleuron. platessoides Faber, 

Fiſche Island, obſchon Saber felbft die Synonymie aufführt, ift 

unrichtig.“ 
**x) Herved beſvares altſaa et Sporsmaal hos Pontoppidan (Atlas 

I, 656). Han flutter namlig fin Fiſtefortegnelſe med nogle Fiſte, 

hvis Navne ere ham meddeelte af hang Korreſpondenter, men font 

han iffe veed, hvor han ffal henføre. Blandt disſe Sandtiden 
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fom ved Klitmoller kaldes Madsjenſener (efter Aagaard>), 
fynes ogſaa at høre herhid. Schonevelde ſynes iffe at 

have fjendt noget danſt Navn for Slætten, men angiver Klei— 
ſche ſom det blandt Slesvigerne almindelige"), Paa de 

norffe Kyfter hedder den Flynder og Sandflynder, paa 

Island Koli og Lura. 

Sideliniens ftærfe Bøjning vover Bryſtfinnerne er ene til-Beſerivelſe. 

ftræffelig, til ved førfte Diekaſt at adſtille Slætten fra alle 

De nærftaaende Flynderarter. 

Farven er almindeligen et lyſt Leverbrunt, der ſnart 

gaaer over i det Graabrune, fnart i det Olivenſarvede, og paa 

forffjællige Maader er nuanceret ved mørfe Sfyer og Marmo— 

reringer. J Regelen udmærfer denne Art fig ved en lyſere 

arve end de to foregaaende. Stundom favnes Plætter ganffe, 

men ofteft er Kroppen femmelig tæt beftrøet med ſmaa, bleg- 

gule Plætter med mork Indfatning; ſtundom iagttages iftes 

detfor gule Plætter blot fortagtige (maaffee ifær hos yngre 

Individer). Hvert enfelt Sfjæl indfattes af en mørk Rand. 

Ved at underføge Dyret med Lupen, opdages, at Grundfarven 

er hvidguul med uendeligt mange, tætftillede, morke Punkter. 

Finnerne have omtrent famme Farve fom Kroppen. Dinenes 

Pupille er morkeblaa, indfluttet af en ſmal, mæsfingfarvet Ring; 

Hornhuden broncefarvet. 

Udmaalinger. 

Totallengde: 1133 B 9575 05173. DIT: 

„af Flynderart, fort med røde Spatter, uden Tvivl ben under 
Pleuronectes anførte No, 9 (Pl. Flesoides), fom har røde Plæt- 

fer næften ſom Rodſpatten.“ 

=) Beffrivelfe vover Thye, Side 44. 

*5) Ogſaa hos Molbech ſoger man forgjaves, ſaavel i den danſte 

Ordbog ſom i hans Dialektlexikon, et Navn for denne ſaa al— 

mindelige Fiſt. 
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ftorfte Hojde (lidt bag Bryſtfinnernes Spidſe): A 437; B 4”; C 

21390: DF): 141978; 

Højde over Naffen: A 3”; B 237; C 167”; D 103 3 

Hojde foran Halefinnens Rod: A 13477; B 11475 € 677; DaßrO“; 

ſtorſte Tykk. (over Gjallelaagsſt.): “ B81'/ — *28* D 33"; 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 23“; B2“3 C 1”; 

Afſtand fra SNEEN til Gjællelaagets bagefte Rand: A 27"; 

BL) ARVEAD DUE) S 

Hovedets Højde over Øjnene Midte: A 13477; B 12“3 0C 7377; 
D Ds 

bet opſpilede Gabs Højde: A 94775; B 8377; C 44773 D 23"; 

det opſpilede Gabs Brede: A 63; B 54775 C 227"; 

Mellemfjæbebenets Længde paa den farvede Side: A4“; B 335 

Dverfjæbebenets Længde paa den farvede Side: A 7177; B 61"; 

Overkjebebenets Længde pan den hvide Side: A 737753 B 7" 

Mellemfjæbebenets Længde pan den hvide Side: A 675 B 53"; 

Længden af Mellemfjæbebenets Upofyfe: A 33““3; B 34"; 

Unverfjæb. Længde'til Ledforbindelſen: A 103 B93 053 D 31" 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 47; B 33"; 

ftørfte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 3775 B 4"; 

Afſtand mellem forrefte og bag. Neſebor: A 37; B 33 

ſtorſte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A 4"; .B — 

indbyrdes Afſt. mell. forr. Par Neſeborer: A —* B 33/4, 3; 

indbyrdes Afſt. mellem bag. Par Naſeb.: A49'75 B433 C23'" 5 

Ufftand fra bageſte Næfebor til Øjets Rand: A 1375 B 11"; 

*) Endnu nogle Exempler paa Hojdeforholdet: Totallængte 101”, 

ftørfte Hojde 417; Totall, 1037, Hojde 417; Totall 1027, Hojde 

Ås”; Total, 1147, Højde 437; Total, 47,7, Højde 213 

Total, 47, Hojde 173; Totall. 294", Højde 107”. Kunde no- 

gen Regel udledes af disſe Angivelſer, vilde ben være, at Hojden 

forholdsviis tiltager med Alderen. 

xx) Jeg tilføjer endnu følgende Angivelfer over Forholdet af Hovedets 

Længde: Totallængde 104”, Hovedets Længde 257; Totall, 101”, 

Hovedets £, 243 Total. 102, Hovedets £, 25; Totall. 114”, 

Hovedets L. 27“3 Totall. 452“, Hovedets L. 114”; Totall. 4“, 

Hovedets L. 10375 Totall. 293““, Hovedets L. 63. 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til nederſte Ojehules forreſte Rand: A 

50 3 BATES ESS" 
Afſtand fra Snudeſpidſen til overſte Ojehules forrefte Rand: A 

es 0321 G'5g SS 
øverfte Øjeh. Længbdegjennemfn.: A 875 B7375 C43/75 D 34"; 

øverfte Ojehu. Højtegjennemfn,: A 677; B 675 C 3375 D243 

nederſte Øjehules Lengdegjennemſnit: A 74“; B 74"; C Års 

nederfte Djehules Hojdegjennemſnit: A 5475 B 54“;3; 31"; 

nederſte Øjes Lengdegjennemſnit: A 5475 B59 53 C 473 D 22" 5 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 2“; B 137; € 3"; 

Afſtanden fra nederſte Ojehules bageſte Rand til Forgjællelangets 

bagefte Rand: A 84/7; B 7”; C 33"; D 23'"5 

Gjællelangsftyffets ftørfte Brede: AsS“; B 73750327"; D23"" 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til my ålene bold ilbeles SA A 953 B 
8315 (5775-34); 

Rygfinnens Langdeſtrakning: A 87; B 657; C 33"; D 23”; 

Rygfinnens ftørfte Hojde: A 1677; B 167; €C 73"; D 437"; 

Rygfinnens Afſt. fra Halefinnens Rod: Asſs“; B6“; C34; D2; 
Bryſtfinnens Lengde paa ben farvede Side: A — * B 1837; 
SR SE DYSE 

Bryftfinnens Brede ved Boden pan ben farvede Side: A 4177; B 

Søge De meer 
Bryſtfinnens Længde paa ben hvide Side: A 1537; B 1217; 

C337155D- 33/15 

Bryftfinneng Brede ved Roden paa ben hvide Side: A 47; B 

RRS BE Tb 

Afſtand fra Enudeſßidſen til Bugfinnernes Rob: A 217" 25184: 

CET SAD SES 

Bugfinnernes Længde: A 12/7; B 11377; C 5277; D 3”; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 24/73 B 2375 0 17”; 

Gadborets Afftand fra Bugfinnern. Rod: A 5“; B 5473 C 24775 

Gadborets Længdegjennemfnit: A 3'73 B 4775 C 375 

Ufftand fra Gadboret til Gadborfinnens Begyndelſe: A 23“; B 

445 1”; 
Gadborfinnens Længdeftræfning: A 617; B55”; C23"; D253 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 16'”; B 164; CAD 

Gadborfinnens Afftand fra Halefinnens Rod; A 8”; B 6"; C 
ords 2882: 
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Halefinnens ftørfte Længde fra Roben paa Siderne: A 277; B 

2366 

Halefinnens Længde i Midten: A 243; B2233 C 1203 D74 3 

ben udſpæendte Halefinnes ſtorſte Brede: A 23“3 B 30“. 

Hovedets Længde indeholdes omtrent fem Gange i To— 

tallængden, og det er altfaa hos nærværende Art noget mindre 

end hos de to foregaaende. Munden ftiger ftærft op, og Spidſen 

af Underfjæben rager fom Folge deraf frem foran Overfjæben, 

ffjøndt ikke nogen betydelig Grad. Højden af det opſpilede 

Gab indeholdes næppe tre Gange i Hovedets Længde, og Bre— 

Den udgjør ikke ganffe 2 af Højden. Gabet er føvrigt meget 

ffjævt, faa at, naar det opſpiles, Randen paa den højre Side 

rager langt frem foran Randen paa den venſtre Side. Saafnart 

Munden er lukket, naaer Enden af Overfjæbebenet paa den 

farvede Side omtrent hen under Pupillens forrefte Rand. Læberne 

temmelig tynde. Tænderne ere fange og fmalle, og flaae i 

Form meget nær til Skrubbens Tænder: de have næmlig, om 

end iffe alle faa dog for en ſtor Deel, Lancetform, eller blive 

noget bredere mod Enden end ved Roden, og danne derpaa en 

mere eller mindre afrundet Spids (tildeels ere de endog af; 

ſtumpede*). De ſtaae ikke ganſte tæt til hverandre, hvilfet 

dog meeſt gjælder Tænderne i Underfjæben paa den hvide Side 

og noget mindré paa den farvede; i Overfjæben paa den farvede 

Side funne de derimod næppe med Føje faldes adffilte. Med 

Henſyn til Antallet, da har jeg paa højre Mellemfjæbebeen talt 

indtil elleve Tænder, paa venſtre indtil fireogtyve, i Underfjæben 

paa højre Side indtil ferten, paa venſtre indtil to og tyve. Tœn⸗ 

x) Naar jeg nøjagtigere ſtulde angive Forffjællen mellem Skrubbens 

og Slættens Tænder, hvilfet imidlertid har fine Vanſteligheder, 

fordi Formen iffe ſynes ganſte beſtemt celler uforanderlig: vilde 

jeg fige, at Lancetbladet hos den fidfte har en mere langſtrakt Form, 

hvorimod dets Spidſe er mere afrundet eller ſtump. 
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derne aftage i Længde mod Siderne, dog kjendeligere i Overs 

fjæben end i Underfjæben. — Et lille Kjæbefejl bemarkes 

bag Tænderne faavel i Over- fom i Underfjæben (ftørft paa 

forfte Sted). Tungen langt tilbage, meget ſmal, lidt konvex, 

fortil vel adffilt fra Underfjæben, Svælgbenene i Over: 

fjæben vife paa hver Side tre, fra hverandre vidt adffilte, Tvær- 

ræffer af Tænder, cen Næffe paa hvert Svalgbeen; i enhver af 

de to forrefte Ræffer har jeg talt fyv Tænder, i den bagefte ni; 

i den forreſte Rekke ere Tænderne ſtorſt, eller idetmindſte lige faa 

fore fom i den anden; iden bagefte findes de mindſte; føvrigt 

finde de ſtorſte Tænder inderft i hver Ræffe, og Tænderne aftage 

gradeviis udefter; de ere ftærfe, foniffe, med lidt tilbagebøjet 

Spidſe; uagtet de funne figes at fidde tæt ved hverandre, ere 

de dog adffilte ved kjendelige Melflemrum. J Underfjæben ere 

Svælgbenene af en faa langſtrakt og ſmal Form, at de ſnarere 

hos denne Art maa faldes liniedannede end triangulære; Tæns 

derne ere af Form og Beffaffenhed fom i DOverfjæben, dog 

mindre; de ſtorſte fidde forreft; de danne tø Længderæffer paa 

hvert Svalgbeen, og deres Antal er mellem tyve og tredive (jeg 

har talt 25 til 26). Det forreſte Par Næfeborer har 

Rorform; dog er det fun paa den farvede Side, at der dannes 

et fort, men døg fuldftændigt, Ror med en lille, kredsrund 

Aabning i Enden; paa den hvide Side er Huden blot ftærft 

udvidet omkring Naſeaabningens bagefte og yderfte Rand, og 

danner altſaa egentligen fun en flor Klap. Det bagefte 

Næfebor paa den farvede Side ligger næften midt imellem 

Øjnene (dog lidt nærmere det nederfte), er ſtort, ovalt, med 

Hudranden lidt udvidet fortil; paa den hvide Side ligger det 

i Linie med Rygfinnen, Midt foran denne. Øjnene ere lidt 

ftørre end hos de to foregaagende Arter; det øverfte ligger fun 

i meget ringe Grad bag det nederfte, eller, med andre Ord, 

Oinenes Stilling er næften aldeles ikke ſtraa. Pandekjolen 

er mellem Øjnene fladt og bredt afrundet; bag Øjnene er den 
Danmarks Siffe. IEL 20 
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næften umerkelig baade for Syn og Folelſſe Gjælleaabnin 

gerne begynde foroven omtrent i Linie med nederſte Øjes overſte 

Rand, og lukkes forneden mod Forgjællelaagets bagefte Rand. 

Gjælleftraalerne, fyv 1 Tallet, ere temmelig tynde og fvage, 

med Undtagelfeafden ſidſte ſabelagtigt bøjede (den ſjette); de toferſte 

ere næften liniedannede, eller af lige Brede i hele Længden ; de fire 

følgende ere brede mod Moden, og tilfpidfes gradeviis; den fy- 

vende, ſom ligger fjærnet fra de øvrige men derimod nær ved 

den fyvende fra den modſatte Side, er Mille, og fan ved en los 

Underføgelfe let undgaae Opmarkſomheden; den er næften lige, 

ved Roden fmal, mod Enden bredere, og bliver tillige hud— 

agtig. Det inderfte Par Gjællebuer har fo Rakker Forlæn- 

gelfer (fer i den indre, ti i den ydre Række), de øvrige fun 

cen Rakke (beſtaagende omtrent af ti Stykker). Forlaengel— 

ſerne, ſom tiltage 1 Storrelſe fra de inderſte Gjællebuer ud- 

efter, ere tynde, tilſpidſede, lidt krummede, glatte eller uden 

Torne. 

Kroppens Form omtrent fom hos Rødfpætten og 

Skrubben. FNygfinnen begynder lidt foran Midten af 

det overſte Øje, og beftaaer af lutter enfelte Straaler, der med 

deres lyſe Spidfer rage frem af den forbindende Hud. Straa— 

lerne vore i Længde indtil omtrent den 34te eller 35te; den 

flørfte Højde falder foran Midten af Totallængden”); efter den 

40de Straale aftager Længden igjen fjendeligt, og den fidfte 

er næppe halvt faa lang ſom den førfte, der atter indeholdes 

omtrent fire Gange i Længden af den 34te. Bagtil fidde 

Straalerne indbyrdes nærmere hverandre end fortil.  Bryft 

finnen paa den farvede Side indeholdes omtrent fer til fyv 

Gange i Totallæengden, og har en temmelig langſtrakt og ſmal 

Form Greden ved Roden indeholdes fire til fem Gange i 

x) Men derimod, ligefont ogſaa hos de foregaaende Arter, bag Mid— 

ten af Længden, naar Halefinnen iffe medregnes. 
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Længden). Forſte Straale ført; anden og tredie de fængfte 
(mere end to Gange, eller omtrent 24 Gange, faa Tange fom 

førfte); de følgende aftage atter, men fidfte er dog altid noget 
længer end førfte; de to forſte Straaler og den ſidſte ere en— 

felte, de mellemliggende noget kloftede Enden, Skjondt 

Bryftfinnen paa den hvide Side i Regelen har ſamme 

Straaleantal ſom paa den farvede (fom allerede ovenfor be— 

mærfet), er dens Forhold i andre Henfeender temmelig forffjæl- 

ligt; den er abſolut fortere men relativt bredere; Formen ders 

for temmelig plump. Straalerne vore i Længde indtil femte 

eller fjette, og førfte Straale er i Regelen (ffjøndt ikke altid) 

meget længer end fidfte, der ofte endog er faa lille, at den ved 

en ſtjodeslos Tælling let fan overſees. Stundom ere alle 

Straalerne enfelte, men fædvanligft ere dog nogle fløftede i 

Enden (fra fjette til niende inkluſiv). Bugfinnernes 

Længde indeholdes gjerne elleve til tolv Gange 1 Totallængden; 

indbyrdes ſtemme de temmelig nær overeens baade i Størrelfe 

og Form (fvilfen fidfte er langſtrakt, ſmal, tilſpidſet); tredie 

Straale er den fængfte, ſtjondt ikke meget længer end anden 

og fjerde; ſidſte Straale lidt kortere end forſte; anden, tredie 

og fjerde Straale lidt kloftede i Enden, dog faa ubetydeligt, 

at det meget let fan overſees (felv med Lupen), iſer paa den 

hvide Side. Bugfinnerne naae med deres Spidſe Gadborfin— 

nens Begyndelfe (omtrent Roden af dens tredie Straale), og 

ffjule ganffe Gadboret. Dette, fom ligger paa den hvide 

Side, omtrent midt imellem Bugfinnernes Rod og Gadborfin— 

nens Begyndelſe, danner en ret betydelig Lengdeſpalte. Den 

lille, Tyftfarvede, tilſpidſede Urethralpapil findes paa den 

farvede Side, omtrent i Linie med Gadborets bagefte Rand. 

Gadborpiggen er fnart fremtrædende, fnart ffjult under 

Huden, ftundom lige fremadrettet, ſtundom meget ſtraat nedfti- 

gende. Gadborfinnen begynder lidt bag Bryſtfinnernes Rod, 

omtrent under Rygfinnens tyvende Straale; dens Længdeftræf- 

20% 
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ning overgaaer den halve Totallængde ; Straalerne opnaae deres 

ſtorſte Højde omtrent med nittende og tyvende, hvorpaa de atter 

aftage. Sidſte Straale indeholdes mere end to Gange i før- 

ſtes Længde, ſom atter næpre udgjør en Trediedeel af tyvende 

Straales Længde. Straalerne ere alle enkelte. Gadborfinnens 

Afſtand fra Halefinnen er omtrent lig Rygfinnens, og udgjør iffe 

ftort mere end Halens halve Højde foran Halefinnens Rod. Ha— 

lefinnens Længde indeholdes omtrent 5 til 5% Gange i To— 

talfængden. Den er iøvrigt af Form ſom hos de foregaaende 

Flynderarter, viftedannet, den bageſte Rand lidt udbøjet eller 

fonver, Straalerne kloftede i Enden med Unttagelfe af de tre 

yderſte paa hver Side. 

Sidelinien danner, fom allerede ovenfor bemarket, en 

meget betydelig og iojnefaldende Krumning vover Bryftfinnerne, 

hvilfen Krumning begynder firar bag Hovedet, men ender lidt 

foran Bryftfinnernes Spidſe (Længden af Krumningen hos et 

Individ af omtrent tiCommer beløber fig til 15 Linier, Højden 

til 6 Linier). Jovrigt er Sidelinien aldeles vandret, og ftræffer 

fig lige til Enden af Halefinnen, følgende den nederfte Rand 

af dennes niende Straale; den rager i hele Længden lidt frem 

fom en tynd Snor eller Traad, og gjennemborer en Rakke af 

dybt ſtjulte Skjel. 

Sfjælbeflædningen er hos nærværende Art rigeligere 

end hos de to foregaaende: paa Hovedet ere iffe blot Gjælle- 

laagsſtykkerne, Kinderne og Kammen mellem Øjnene tæt ffjælbe- 

dæffede (fun Forgjællelaagets bagefte Rand vifer fig nøgen), 

men der findes ogſaa enfelte Sfjæl paa Næfebenene, Overfjæ- 

bebenet og Underfjæbens Green paa den farvede Side; paa den 

hvide Side har Hovedet flere nøgne Plætter, og paa begge Sider 

af Kroppen er Gadborets nærmefte Omgivelfe (dog fun i en meget 

ſmal Stræfning) uden Sfjæl. Rygfinnernes Straaler ere beflædte 

hver med cen Rakke Sjæl (de otte eller ni forſte Straaler og de 

tolv til fjorten fidfte undtagne), der paa be længfte Straaler 
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naae næften til Spidſen, men, efterfom Straalernes Længde 

aftager, indffrænfe fig mere og mere til Roddelen. Samme. 

Forhold vifer Gadborfinnen, blot med den Modififation, at jeg 

fun af de førfte Straaler har fundet to ganffe uven Skjeel. Det om 

disſe fo Finners Skjal hidtil Anforte gjælder fun den farvede Side; 

paa den hvide Side er et meget ſtorre Antal Straaler uden Sfjæl, 

og felv de midterfte vife fun Sfjæl omtrent i den nederfte 

Fjerdedeel af Længden. Bryftfinnen paa den farvede Side har 

ogſaa Sfjæl paa en Deel af Straalernes ydre Side, dug 
med individuel Forffrællighed: ſtundom har jeg ikke kunnet iagt— 

tage Sfjæl uden paa de fire eller fem forſte Straaler, ſtundom 

paa alle, blot de to fidfte undtagne. Forſte Straale plejer at være 

ffjælflædt neſten til Spidſen, anden Straale i £ af Længden 

eller mere, de folgende i en kortere Stræfning. Paa den hvide 

Sides Bryftfinne har jeg ikke iagttaget Sjæl. Den farvede 
Sides Bugfinne vifer gjerne en Ræffe Skjal paa anden, tredie 

og fjerde Straale; Bugfinnen paa den hvide Side derimod 

ingen. Endeligen ere alle Halefinnens Straaler ffjælbeflædte, 

de yderſte til Spidſen, ve midterfte i eller 2 af Længden. — 

Med Henfyn til Beffaffenheden af SFjællene fan forft mærkes, at 

de ere temmelig ſtore (de ſtorſte hos et Individ af 101 Tommers 

Længde 12 Linie fange, 11 Linie brede) ffjøndt tynde og hud— 

agtige; de ſtorſte Skjeel findes paa Halen, et Par Tommer 

foran Ryg- og Gadborfinnens Ophor, nær Sidelinien. Fra 

Sideliniens Begyndelſe til Halefinnens Rod har jeg talt i en 

Næffe omtrent 80 Sfjæl, over Kroppens ftørfte Brede fra Si— 

delinien til Bugen 32 til 34 og fra Sidelinien til Ryggen 30. 

Skjondt Sfjællene i det Hele taget ere taglagte, bemærkes dog 

Undtagelfer derfra, ſaaſom ved Sideliniens Krumning, iſer 

nedenfor denne og under Bryſtfinnerne. J Form kunne Skjael⸗ 

lene + Almindelighed ſammenlignes med en paa Midten over— 

ſtaaren Ellipſe, idet de fortil ere afrundede, bagtil temmelig 

lige afffaarne.  Sfjællene vife vel foncentriffe Striber, men 
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disſe ere faa fine, at de ikke vel kunne tælles og ofte end ikke 

ſikkert ffjælnes; den forrefte Ende af SFjællene er forſynet med 

en ſtor Bifte, hvis Straaler (ofte i ſtort Antal, 40 eller der— 

over) dog ikke udgage fra Midten af Sfjællet men fra dennes 

bagefte Rand. Ofte ere ſaavel Straalerne ſom de foncentriffe 
Ringe ligeſom udflettede paa Midten af Sfjællet i en ſtor 

Stræfning. Hvad der ifær udmarker Sfjællene hos Sflætten, 

er de fine, bagudrettede Torne (thi dette er upaatvivleligt 

det rigtigfte Navn), fom væbne deres bagefte Rand i forffjælligt 

Antal; jeg har talt indtil 24, men ofteft er Antallet langt 

ringere, iſer paa de mindre Sfjæl paa Hovedet, Finnerne 9. 

f. v. Men med Henfyn paa Sfjællenes Tornebevæbning er 

at mærfe, førft: at Sfjællene paa den hvide Side have langt 

færre Torne end paa den farvede (fun fo til fire), ja endog 

for en meget ſtor Deel (nær Sidelinien, paa Hovedet) flet in— 

gen; dernæſt, at ogſaa adffillige Sfjæl paa den farvede Side 

favne Torne, næmlig de ſmaa, dybt ffjulte, ſom gjennembores 

af Sidelinien; ogſaa enfelte af Halefinnens Sfjæl favne Torne, 

dog fun et ringe Antal af de mindſte. Med Henfyn til Tor— 

nenes Stilling, er det viſtnok i Regelen Skjallets bageſte Vand, 

ſom er væbnet med dem; men ogſaa herfra findes Undtagelfer: 

Sfjællene paa Rygfinnen have næmflig den vverfte, Skjellene 

paa Gadborfinnen den nederfte Rand tornevæbnet. 

———— Hos et Individ af 9 Tommers Længde er Bughulen omtrent 414 

Tomme lang, 12 Tomme høj.Bughinden perfemoderfarvet ind— 

vendigt paa den hvide Side, ført paa den farvede. Leveren, 

af lyſt guulbrun Farve og bred, frærft ſammentrykket, forneden 

afrundet Form, liggernæften ganffe paa venſtre Side, hvor den 

aldeles ffjuler Tarmekanalen; fun en overmaade lille Lap tilli— 

gemed den temmelig lille Galdeblære ligge mod Højre. 

Maven og Tarmen tilfammen have en Længde af omtrent 

14 Tommer, eller overftige Dyrets Totallængde noget. Heraf 

udgjøre igjen Spiferøret og Maven omtrent 14 Tomme. Spi— 
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ferøret har iffe fønderligt mere end Mavens halve Længde, 

men ſtager i Vidde ikke tilbage for den; begge ere rettede lige 

bagud mod Enden af Bughulen, og udgjore en uafbrudt Cy- 

finder; til indvendige Lengdefolder vife de næften ingen Spor, 

og Bæggene ere temmelig tynde. Udvendigt er Maven adffilt 

fra Tarmen ved en Indfnøring, indvendigt ved en Klap. Om— 

fring Tarmens Begyndelfe ere anbragte fre Blindtarme, og 

i et Mellemrum af omtrent en halv Tomme fremtræder en 

fjerde; ſtjondt disfe Blindtarme ere fmaa, ere de dog forholds- 

viis endeel ftlørre end hos de fo foregagende Arter, og funne 

næppe fortjene at faldes rudimentære. Tarmen har en betyde- 

lig Vidde; den retter fig førft lige ned mod Gadboret, danner 

derpaa en ftor Kreds mod højre, fom følger Bughulens Om— 

kreds, og endeligen en mindre Kreds, ſom ligger indent den 

ſtorre, og ganffe udfylder denne; Tyktarmen er adffilt fra Tynd 

tarmen ved en Klap. Milten ligger mod Enden af Maven, 

nedenfør denne, mellem Blindtarmene, paa højre Side af Leve- 

ren; Formen er rundagtig, noget fammentryffet; Farven meget 

mørft rødbrun. Nyrernes Farve er ogſaa meget mørft rød- 

brun; de danne iøvrigt en flor, treſidet-prismatiſt Masſe, ſom 

ftræffer fig gjennem hele Bughulen under Rygraden; Urin— 

blæren er langſtrakt, tarmeformig. Generationsorga— 

nerne af Form ſom hos de foregaaende Arter men af ringere 

Udftræfning (Rognfæffen hos en Hun af 9 Tommer fun om— 

frent 2 Tommer lang i Februar Maaned). 

Mellemfjæbebenene fynes at være mindre flærkt Fra Ansv 

mede i Enden end hos de to foregaaende Arter, ligeſom ogſaa 

deres Apofyſe forholdsviis at være lidt kortere; paa den far- 

vede Side favner Mellemfjæbebenet næften aldeles den aare— 

bladdannede Udvidelfe, men vifer en faadan lidt tydeligere paa 

den hvide Side; det førfte udgjør næppe 2 af det ſidſtes Længde. 

Overkjæbebenet paa den farvede Side udmærfer fig ved 

næften at være ganffe lige (iffe bøjet betydeligt 1 nogen Ret— 
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ning); Det ftemmer i Længde paa det Nærmefte med det paa 

den hvide Side, men overgager bet lidt i Aarebladets Brede. 

Forgjallelaaget meget fmalt, næften dannende en vet Vin— 

fel, foroven ſylformigt forlænget, den nederſte Green fortil no- 

get afrundet. De øvrige Dele af Gjællelaaget omtrent 

fom hos Rodfpætten, fun at Gjallelaagsſtykkets ba— 

gefte-nederfte Nand er mindre dybt udffaaren og Binflerne ganffe 

afrundede. Overſkulderbladet lille, ſtarkt, dolkformigt, 

med aldeles rudimenter Bigreen, i den vvoerſte Ende treſidet 

tilfpidfet. Skulderbladet lidt længer end Overſtulderbladet, 

men mere fmalt, fvagt, fladtrykket. Armbenet nærmer fig 

meget til at danne en ret Binfel, og er foroven uddraget i en 

lang Spids. Den meget lange og fynde ravnenxbdannede 

gortfættelfe er paa Midten bøjet lidt til en ſtump Vinkel, 

og desuden lidt bolgeformigt bugtet ud og ind; den er tilſpidſet 

faavel i den forrefte tykkere fom i den bagefte tynde Ende, 

Bæffenbenene ere af Form fom hos Skrubben. Rygra— 

den beftaaer almindeligt af 40 Hvirvler: ti Ryghvirvler og 

tredive Halehvirvler). Tværfortfættelferne vife fig al— 

lerede ret tydeligt paa anden Hvirvel, og forſte Hvirvel favner 

iffe aldeles Spor af dem; Formen omtrent fom hos de fore- 

gaaende Arter, dog ere de maaffee forholdsvis lidt bredere. 

De opſtigende Tornefortfættelfer tiltage i Højde om— 

trent til den fjortende; de fire førfte ere ſammentrykkede fra 

Siderne og af Sabelform; de følgende Tornefortfættelfer paa 

Bughvirvlerne ere ſammentrykkede forfra bagtil, næften aldeles 

iffe tilſpidſede 1 Enden, men bøjede lidt fremad, faa af de danne 

en fvag Bue. Forſte Halehvirvels nedftigende Tornefort— 

fættelfe bærer fer Interſpinalbeen, Poſtabdominal— 

*) Undertiden tælleg fun 39 HvVirvler, Naar derimod Blod angiver 51 

Hvirvler, faa grunder bette fig naturligviis enten paa en Skrive— 
eller Trykfejl. 
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benet medregnet. Jovrigt er Forholdet omtrent fom hos de 

to foregaaende Arter. 

Beſtemte Afarter af nærværende Art er ikke bekjendte. 

Efter Nilsfon") ffal man undertiden i Kattegattet træffe for— 

feerte Slætter, hvilfe dog ſynes af være meget fjælone; ſelv 

har jeg idetmindſte endnu ikke feet ſaadanne. 

Slætten fynes iffe betydeligt at overſtride en Fods Længde, 

og det ſtorſte Antal af de Individer, ſom bringes til Torvs 

hos os, naac end ikke denne Storrelfe. Faber omtaler imid— 

lertid Individer (Fiſche Islands) af indtil atten Tommers 

Længde”), og bet paa en Maade, faa at man let funde ledes 

til at troe, at han talte efter Autopſi, idet han næmfig be— 

mærfer, at ſaadanne ere ni Tommer brede, Finnerne medreg— 

nede. Men, ved at efterflaae Fabricius gronlandſke Fauna 

under Pl. platessoides, bliver man var, at han har laant disfe 

Angivelſer ber, og de vedkomme altſaa iffe Slætten I, 

Denne Art ſynes at gaag endeel højere mod Nord end 

Sfrubben. Endnu ved Tromſo (6949 n. Br.) har jeg truffet 

Den temmelig almindeligt, og tvivler derfor ikke paa, af den 

følger hele den norffe Kyft, eller naaer omtrent 729 n. Br. 7). 

Paa de engelſte Kyſter og paa Frankrigs Veſtkyſt er den hyp⸗ 

*) Observationes ichtliyologicæ, particula prima, pag. 12. 

xx) J YWaturg. d. Fiſche Islands angiver han tolv Tommer ſom 

den almindelige Storrelſe, i Iſis fjorten Tommer. 

*x*) Derſom bet var faldet Faber ind, at underkaſte denne Fabri— 

cius's Angivelſe en nærmere Provelſe, vilde han blot derved kunne 

være bleven ledet til Formodning om, at Fabricius omhandlede 

Afarter. 

Storrelſe. 

Forekom⸗ 
men. 

en anden Art. En Slætte af 10 Tommers Længde har i Regelen, 

naar Finnerne medregnes, en Højde af 64 Tomme; en Slætte af 

15” Længde vilde derefter have en Højde af 917, og en Slætte 

paa 18” være mere end elleve Tommer høj. 

+) Jeg fulde derfor holde det for fiffert, at det er denne Art, og 

iffe Pl. Flesus, fom omtales af Leem (Finmarkens Beſtr. S. 

316) under Navnene Sandſkraa og Guormak, 
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pig, men vides ikke at forekomme i Middelhavet, og har altſaa 

ingen ſtor ſydlig Udftræfning. Mod Veſt er den endnu meget 

almindelig mange Steder paa den islandffe Kyft, hvorimod man 

iffe har fundet den i det grønlandffe Hav. 

Hos os er Slætten en af de almindeligfte") Flynderarter 

i Kattegattet og Vefterhavet, ligeſom den ogſaa træffes i Oſter— 

ſoen; ſtjondt den dog langtfra iffe trænger faa dybt ind i dette 

Hav fom Skrubben*). 

Slætten opholder fig almindeligvirs pan Sandbund, om 

Sommeren tæt inde under Land, i Vintermaancderne paa noget 

ſtorre Dybde. Den fever tildeels fammen med Skrubben, og 

fanges ſtundom 1 Selffab med denne, men gaaer dog hverken 

op paa faa ringe Dybde, eller faa langt ind i Fjordene, og 

vifer overhovedet ingen ſaadan Tilbøjelighed for det ferffe Vand. 

Ogſaa er den meget mindre fejglivet. 

Naringen beftaaer i allehaande fmaa Havdyr; dog har jeg 

hyppigſt truffet Annelider og Idotheer i dens Mave, de fidfte 

ſtundom i meget betydelig Mængde, og blandede med Smaafvifte af 

de Tangplanter, mellem hvilfe de opholde fig. Maaffee funde 

man antage, at toffallede Bløddyr hos denne Art udgjore en 

mindre betydelig Audeel af Neringen end hos de to foregaagende 

Urter; ffjøndt man viſtnok nu og da finder Individer af Slæg- 

terne Lacuna, Mactra o. f. v. i dens Tarmekanal. 

Legetiden indtræffer i Maj og Juni, altfaa noget fenere 

end hos de to foregaaende Arter. J Juni Maaned har jeg 

i det fydlige Kattegat fanget Unger af omtrent 2% Tommers 

%) Saber antager den for den almindeligfte Art ved Sydlands Oſt— 

Fyft efter Skrubben. Jeg har imidlertid paa mine Beføg ber 

Intet feet, der kunde bringe mig til at antage, at den er hyppi- 

gere, eller blot lige faa hyppig, ſom Rødfpætten. 

xx) Nojagtigere at beſtemme Grandſen for dens Udbredelſe i Øfter= 

ſoen, er jeg ikke iftand til, og man derfor nøjes med, at anbefale 

dette Punkt til Andres Opmarkſomhed. Det er mig iffe befjendt, 

at den naaer Bornholm, 
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Længde, hvilke jeg holder for Jugel fra foregaaende Aar. In— 

divider af omtrent fire Tommers Længde, fangede ſammen med 

disſe, ſynes altſaa at maatte tillægges en Alder af omtrent 

to Aar. Er denne Slutning vel grundet, faa er Slætteng 

Vært langſommere end de to foregaaende Arters. 

Som Naringsmiddel fætter man i England (efter Pen-Anvendelſe. 

nant og Yarrell) ſtorre Priis paa Slætten end paa de 

to foreganende Arter, og dette er ligeledes, efter Cuvier, Til: 

fældet 1 Paris „fordi den bedre taaler Transporten.“ Ogſaa 

hos os træffer man Ufttringer til dens Fordeel. Olavius 

finder ſaaledes „at den er federe og mere delikat til Spiſe“ 

end Skrubben og Rodſpetten. Men dette er dog langtfra at 

være den almindelige Mening, og ifær i Kjobenhavn ſynes den 

fun at være Iidet agtet, Den er i fin ſtorſte Fuldkommenhed 

i Maanederne Februar, Marts og April, taber fig efter Lege— 

tiden, og ffal ikke ganſte gjenvinde fit Huld i de ovrige Som— 

mermaaneder. J ferſt Tilſtand ſpiſes den gjerne ſtegt. Rundt 

omkring i Fiſkerlejerne, ifær i Iydland, torres endeel til Vinter— 

forbrug. Naar Faber angiver Slatten „ſom de nordlige 

jydſte Fifferes fornæmfte Nering Sommeren igjennem” (Ifis 

I. c.), ffulde jeg troe, at han, rimeligvirs foranlediget ved til 

fældige Omſtæendigheder, bruger meget for ftærfe Udtryk. Idet— 

mindfte har jeg i flere Sommere beſogt de vigtigſte nordjydſte 

Fiſterlejer GGirtsholmen, Aalbek, Sfagen o. ſ. v.), og opholdt 

mig længere Tid i adſtillige af dem, uden at have fundet Fa— 

bers Paaftand befræftet. 

Det er mig ikke befjendt, at Indvoldsorme ere angivne af giender 

nogen Forfatter for denne Art; idetmindfte anfører Rudolphi 

ingen. Imidlertid er Scolex polymorphus hyppig t dens Tynd— 

farm, ifær tæt bag Portnerklappen ved Blindtarmene. Endvi— 

dere har jeg fundet en Ascaris i Tarmen. Af ydre Snyltedyr har 

jeg en enefte Gang truffet et Individ af Chondracanthus cornutus 

paa Gjællerne; ligeledes fun en enefte Gang en Caligus paa Huden. 



Artsmarke. 

58de Art. Mareflynderen (Flatessa microce- 
phalus EBon.), 

garven almindeligt rødbrun eller graabrun, 

ftundom med lyfe Plætter. Kroppen ægdannet, me— 

get glat. Ryge og Gadborfinnens Straaler med 

mange Ræller Sfræl, der tildeeis-nobrede-Fra 

vver den forbindende Hud. Ingen tydelig Been— 

fol bog Zinene.: Zætfluttende Sfjløretænder tt 

Kjæberne (det højre Mellemfjæbebdeen favner Tæn: 

der), ſpidſe Tænder paa Svalgbenene. Sidelinien 

næften lige (eller dog fun fvagt bøjet over Bryſt— 

finnerne). Gadborpiggen aldrig fremtrædende. 

Hovedets Længde indeholdes fer til fyv Gange, 

Den ftørfte Højde 21 til tre Gange i Totallæeng— 

ben. Mundſpalten meget lille, temmelig lige eller 

horigontal, med ligefom opfvulmede Læber og 

begge Kjæber omtrent lige fange; Højden af det 

opſpilede Gab indeholdes omtrent fire Gange 14 

Hovedets Længde. 

Rygf. 92; Bryſtf. 10; Bugf. 5; Gadborf. 73; Halef. 19%; 

*) Straaletallet fynes hos denne Art iffe at være meget betydelig Af— 

verling underkaſtet, hvilket oplyfes ved de følgende Crempler: 
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Pennant, Brit. Zoology. (1769) III, 189: the Smear-Dab.  synonymi. 

Duͤhamel, Traité des Péches, III, IX, 268: la vraie Limandelle. 

Donovan, Nat. hist. of Brit. fishes, pl. 42: Pleur. microce- 

phalus. 

Sollberg, Götheborg. nya Handlingar (1821), IV, 59: Pleur. 

Quenselii. 

Fabricius i Videnſt. Selff, naturv. og mathem. Afhandl. I, 38: 

Pleur. quadridens. 

Faber, Tidsjfr. for Naturv. V, 245: Pleur. microstomus. 
— Sfig 1828 Sive 884: Pleur. quadridens; og Sire 886: 

Pleur. microstomus. 

— Naturg. d. Fiſche Yslands, S. 138 Pleur. quadridens. 
Cuvier, Regne animal, 2éme edition, II, 339: Platessa Pola. 
Yilsfons Prodr. S. 53; Pl. Cynoglossus øg Pl. microstomus. 

GSottſche, Wiegmanns Ardiv 1835, II, 150: Microstomus latidens. 
BVarvell, Br. fishes II, 221: Plat. microcephalus. 

Fries, Svenffe Vet, Acad. Handl, for 1838, S. 173: Pleur. mi- 

crocephalus. 

Sollberg J.e. (meget kjendelig); Fabricius J. c. tab. 1 fig. 10 (flet). — 

Jen kort Anmeldelſe =) af Gottſches ovenfor citerede Afhandling: Bemærk, 
„die ſeeländichen Pleuronectes = Arten,” antydede jeg med fan Ord den Synon. 

endelige Oplosning af den næften ubegribelige Forvirring, hvori nar— 

værende Art har været indviklet. Et Par Mar fenere har Fries paa 

det ovenanforte Sted udførligt og pan en aldeles tilfredsftillende Maade 

gjennemgaaet dette Punkt; og bet tør vel nu antages for afgjort, at 
Arten bør beholde bet den af Donovan tillagte Navn. Vel have Pen— 
nant og Duhamel langt tidligere, og næften famtivigt, omtalt den **), 

Totall. 12” ; Rygf. 92; Bryſtf. 145 Bugf. 53 Goborf. 71; Halef. 19, 
ER ES NE SEER LN LESSÆSGE BSINSa "I NESAS 3 166 
URE SES 4 SS 0 69 
ERNE OOS 763 6 
REESE Ea DES USR ABEN 6783 
—— Dre 0 3 88 

Stundom haf Rygfinnen fun 89, Gadborfinnen fun 70 Straaler. 
*) Naturhiſtoriſt Tidsffrift, forſte Binds fjerde Hæfte (1836) S. 381. 

xx) Maaffec anføres ben allerede i Jago's Fortegnelfe over fjældne 
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ben ſidſtnevnte Forfatter tillige afbildet den, men ingen af dem tildeelte 

ben et ſyſtematiſt Navn. Da Cuvier felv angiver fin Pl. Pola ſom identiſt 

med Duhamels vraie Limandelle, falder Pl. Pola altſaa ogſaa ſammen 

med vor Mareflynder. Af nordiffe Zoologer har viſtnok Otto Fa— 

bricius tidligft erfjendt denne Art, da han allerede 1797 erholdt et, i 

Sundet fanget (tørret og ufuldſtendigt fonferveret) Individz men hang, 

i Videnſtabernes Selffab fremlagte, Beffrivelfe bekjendtgjordes førft ſeent 

ved Trykken *). Faber bidrog betydeligt til Forvirringen af nærvæ- 

rende Art, og, for at finde ud af denne Forvirring, maa det erindres, 

at bet fidfttryfte af Denne Forfatters tre ovenfor citerede Arbejder er bet 

tidligſt ffrevne xx), Efterat han i „Islands Siffe” havde beffrevet 

Arten med bet ben af Fabricius tildeelte Navn, havde han Lejlighed til, 

i det nordlige Kattegat at underføge en, fom han formodede ny, Flynderart, 

hvilfen af ham indfendtes til det Kgl. Muſeum i Kjøbenhavn, hvor den 

ſammenlignedes med Fabricius's Original-Exemplar af Pl. quadridens, 

og erflæredes for identiſt med denne. J den, i Tidsſkr. f. Naturviden— 

ſtaberne trykte, Overſigt over de nordiſte Flynderarter forandrede Faber 

nu forſt Artsnavnet quadridens til microstomus, fordi „det giver et 

urigtigt Begreb om Tænderne,” og dernaſt deelte han i ben, fom det 

ſynes, lidt ſenere til Iſis indſendte Afhandling, Arten i to, efterdi den 

Fiffe paa Kyſten af Cornwall (vedfojet Raji Synopsis Piscium) 

under Navnet Rhombus lævis o. f. v.; idetmindſte er dette be 

engelffe Fauniſterss Mening. Pennants Beffrivelfe er iovrigt for 

ufufdftændig og, ſom mig ſynes, tillige for unøjagtig, til at man 

efter Den med nogen Sifferhed kunde afgjøre, om han havde nar— 

værende Art for Øje, derſom man iffe underſtottedes ved ben af 

ham angivne Trivialbenævnelfe. 

+) Titelbladet af bet Bind, hvori ben er optaget, vifer vel 1824 ſom 

Trykkeaar, men afde enkelte Arks Norm og Signatur ſees, at det alle- 

rede var tryft 1821, og altſaa henlaae tre Aar færdigt fra Præsfen, 

inden det publiceredes, Afhandlingen ſynes allerede før 1814 at 

være forelæft i Vid. Selffab; idetmindſte har jeg i be, efter Aaret 

1814 udgaaende, Marsberettelfer over Selffabets Forhandlinger, 

Intet fundet bemarket om ben. & 

xx) Hans i Aaret 1829 udkomne Naturgeſchichte d. Fiſche Is⸗ 

lands henlaae et Par Mar ſom Manuſktript i Todſkland. 

|| | 
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islandffe Flynder forekom ham forffjællig fra ben danſte*); paa ben 

forſte overførte han det fabriciffe Artsnavn quadridens, uagtet det jo 

ligeſaalidt her gav en rigtig Foreftilling om Tænderne, Wilsfon forte 

Forvirringen endnu noget videre, Han meente, at have gjenfundet begge 

de faberffe Arter i Sattegattet, og, medens han lod den ene beholde det 

ben af Faber tildeelte Navn, anvendte han urigtigt paa den anden det 

linneiffe Artsnayn Cynoglossus, fom jeg i bet Følgende vil komme til 

at omtale, At iøvrigt Nilsſons Pl. Cynoglossus og Pl. microsto- 

mus fun udgjore een Art, har jeg den fuldkomneſte Overbeviisning om, 

da jeg i Muſeet 1 Lund, ligeſom Gottſche, har feet bet Individ, hvore 

paa YWilsfon's Pl. Cynoglossus grunder ſig**). — Sottſche gav et 

meget godt Bidrag til en nøjagtigere Kundſtab af Arten, men bebyrdede 

Bidenffaben med en ganffe umotiveret ny Slægt og Synonymien med 

et nyt Artsnavn. Idet han yttrer Tvivl i Anledning af nogle Enfelt« 

heder i Fabricius's Beſtrivelſe af Pl. quadridens, ſynes han at have 
glemt, eller at være uvidende om, at denne Beffrivelfe er affattet efter 

ct førret og noget mutileret Exemplar xxx), 

*) Faber's BVeffrivelfe af ben islandſte Pl. quadridens pasſer lige« 

faa godt, eller maaffee bedre, paa ben i det nordligfte Kattegat 

forekommende Mareflynder, ſom hvilfenfombelft af hans andre Fi— 

ſtebeſtrivelſer, ſelb af de alleralmindeligſte og bekjendteſte Arter, 

paa bereg Originaler. De i Iſis fremſatte Skjglnemarker mellem 

Arterne quadridens og microstomus indffrænfe fig egentligen 

blot til, at Højden hos ben førfte indeholdes tre, hos den anden 

2: Gange i Tvtallængden, et Forhold, ſom hos nærværende Art 

iffe er af noget Værd ſom Adſtillelſesmerke. At beftemme, hvor» 

ved Faber egentligen er bleven forledet til denne unaturlige Ade 

ffillelfe, er vanffeligt; tydeligt nof er det berimod, at han ingen— 

lunde har begrundet Aoffillelfen tilftræffeligt. 

xx) Her vidtløftigen at udbrede mig over det ringe Verd af de SFjælnemær- 

fer, hvorved Nilsſon føger at begrændfe fine to Arter, anſeer jeg før 

overflødigt, baade fordi dette Punkt er drøftet udførligt af Rein— 

hardt i Recenfionen over Nilsſons Prodromus (Maanedsſtr. f. 

Litteratur 1833 Side 251 flg.), og fordi den følgende Beffrivelfe 

iffe kan undgaae at berøre disſe Forhold. 

*xx) Ogſaa med Henſyn til Fabers Pl. microstomus udtryffer han 

fig tvivlſomt: „Faber berührt ebenfalls zwei Punfte, die, wenn 
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Uagtet man paa vort Fiffetorv og i det nordlige Sjæl; 

land betegner flere, af de mindre hyppigt forekommende, Flyn— 

derarter med Navnet Mareflynder?), ſtulde jeg dog troe, 

at dette Navn ifær og oprindeligen tilhører nærværende Art). 

I Ørefundet er den endvidere befjendt under Navnet Steen: 

fuger). Paa Hirtsholmen far jeg hørt den benævnes 

Rodtunge (paa Grund af dens Farve og Godhed ſom Narings— 

middel), Havfrue, Suderkone) (det fidjte Navn formedelſt 

Glatheden, analogt med det ovenfor Side 279 og 291 omtalte Navn 

Sudeſkrubbe) og Smørflynder (ligeledes formedelft Glat 

heden, ganffe fvarende til det engelffe Smeardab). J Aalbek 

og Sfagen hedder den Puderiſing; Forflaring af denne Be— 

fie genau fein ſollten, durchaus eine Synonymie nicht zulasſen 

würden. Cr kennt nur drei Kiemenſtrahlen“ o. f.v. Denne Tvivl 

ſynes imidlertid noget vidtdreven, da der nappe i Naturen exiſterer 

nogen Flynder med tre Gjalleſtraaler, og Fabers Angivelfe alt— 

fan aabenbart maa forflares enten ſom Zryf- eller Sfrivfejl; eller, 

hvad ber maaſtkee er ligefaa rimeligt, grunder fig paa en unojagtig Un— 

derføgelfe, Enhver, ber benytter Fabers Fiſtebeſtrivelſer, vil ſnart 

blive var, hvor liden Bægt ialmindelighed fan tillægges hans Tal- 

angivelſer. Hvad nærværende Tilfælde angaacr, da funde jeg, om 

det ellers var nodvendigt, efter egen Underſogelſe forfiffre, at ben 

ved Hirtsholmen forekommende Suderkone ligeſaalidt har tre 

Gjælleftraaler ſom 24 Straaler i Halefinnen. 

*) Mareflynder betyder Marias Flynder. Ikke uden Interesſe 

er det, at denne Art i Devonſhire hedder Mary-Sole (efter Mon— 

tagy). 

**) For at adſtille ben fra be andre Mareflyndre, kalder man ben paa 

Fiffetorvet ftundom ben brede Mareflynder. 

xxx) Fabricius fremfætter den Formodning, at bette Navn maaſtee 

hidrører fra „en Cgenffab, denne Art maa have, fremfor andre, 

at holde fig nær ved Steengrund, og ligeſom klabe fig til ſamme, 

eller maaffee bide fig faft dertil,”  Fifferne ſynes imidlertid Intet 

herom at vide, 

i) F Frederikshavn bliver bette til Suderkonge. 
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nævnelfe har jeg ikke funnet erholde. Ligeſaa lidt veed jeg, 

hvorfor den i det jydſke Fifferleje Bangsboſtrand kaldes Rytter- 

frue. Rimeligvis betegnes den paa andre Stræfninger af 

vor Kyſt endnu med flere Benævnelfer, om hvilfe jeg imidler— 

tid ikke er iftand til at meddele nogen Oplysning. =) 

Ihvorvel Mareflynderen førft i en forholdsvis fildig 

Tid er bleven erhvervet for Videnffaben, og ſtjondt en hojſt 

byrdefuld Synonymi desuagtet allerede er bleven opdynget, har 

den dog faa meget Betegnende i fit Ydre, at den med ftørfte 

Lethed gjenkjendes blandt vore øvrige Flynderarter. Deng 

Farve, dens Glathed og Glands, ſom om den var overtruffen 

med Fernis,“**) det lille Hoved og Munden, ſom felv i Forhold 

til Hovedet er Mille, de opſvoulmede Læber med afftiffende 

Farve o. f. v. gjøre den ved førfte Ojekaſt kjendelig. Ogſaa 

fan den viſtnok med Ret figes, at overgaae alle vore andre 

Flynderarter 1 Skjonhed. 

Farven har jeg almindeligen fundet rodkridbrun uden 

Plætter, ſtundom gaaende mere eller mindre over i det Graa— 

Tige og felv i det Gronagtige; den forrefte Deel af Ryg- og 

Gadborfinnen, ligeſom ogſaa Gjallelaagets bagefte Rand, ere 

orangerode. Ligeledes have Læberne en lys Drangefarve. Ofte 

vifer Kroppen hift og her en Marmorering eller Sfygger af 

lyfere og mørfere Farver. Sjældnere derimod iagttages gule 

eller hvidagtige Plætter paa Kroppen, Ryg- og Gadborfinnen. 

Jeg har endvidere fjældent feet Exemplarer, hos hvilfe den 

mørfe Farve enfelte Steder ſtrakte fig Midt over paa den hvide 

Side, hvor ogſaa paa denne Gjællelaagets bagefte Rand var 

vrangefarvet, og hvor Gjællehuden paa den indre Side var 

*) Blandt mine Optegnelfer finder jeg ogſaa Navnet Aalbut før nær- 

værende Art, men uden at jeg fan erindre Lofaliten, ſom jeg har 

forſomt at bemarke. 

xx) Mareflynderen frembyder i faa Henſeende et Slags Analogi med 

Velſen (Raniceps fuscus). 
Danmarks Siffe, IL. 24 

Beſkrivelſe. 
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noget fortagtig, ja hvor felv Peritonæum paa den hvide Side 

havde et fmudfigt eller morkt Overtræf. 

Udmaalinger. 

Totallængde: A 14175 B 87; € 73"; 

ftørfte Højde"): A 537; B 3137; C 291"; 

Hojde foran Halefinnens Rod: A 18475 B 9177; C 93 

ſtorſte Tykkelſe (over Kroppen bag Bryftfin.): A12“; B 673 O543 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 23/7; B 13775 0133 

Ufft. fra Snudeſp. til Gjællel, bag. Rand: A23“; B15; C14" ; ==) 

Hovedets Højde over Ojnenes Midte: A 20/7; B 93 “3 C 9"; 

bet opſpilede Gabs Højde: A 64/73 B 34"; C 315"; 

det opfpilede Gabs Brede: A 45/75 B 27'5 C 21"; 

Mellemfjæbebenets Længde paa den farv. Side: Aa3““; BI43 0133 

Mellemfjæbebenets Længde paa den ho. Side: Ab“ 3; B2233 0C233 

Overkjabebenets Længde paa den farvede Side: A7“; B43 0333 

Dverfjæbebenetg Længde paa den hvide Side: A73 B43 0333; 

Længden af Mellemfjæbebenets Apofyſe: A 4“; B 24“3 0243 

Underkjebens Længde til Ledforbindelfen: A 8475 B443; C47; 

Afſtand fra Snudeſp. til forrefte Neſebor: A4“; B13'7; 0 12/5 

ftørfte Gjennemfnit af forrefte Næfebor: A 4/75 B 475 043 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Neſebor; A1'7; B13 C1; 

bageſte Neſebors ſtorſte Gjennemſnit: A 1177; B 275 C 1; 

indbyrdes Afſt. mellem forreſte Par Neſebore: Ab“; B3“; C23“3 

indbyrdes Afſt. mellem bagefte Par Neſebore: A7““ B34'7 5 C31 3 

Afſt. fra bageſte Neſeb. til Øjets forrefte Rand: A2“3 B130133 

Afſt. fra Snudeſp. til nederſte Ojeh. forr. Rand: AbS3B33 033 

Afſt. fra Snudeſp. til overſte Djeh. forr. Rand: A 67753 B 33770 31; 

øverfte Øjehules Lengdegjennemſnit: A 92/7; B 5/75 C 4375 

øverfte Djehules Hojdegjennemſnit: A 74/75 B 31775 C 34; 

%) Kroppens ſtorſte Højde falder omtrent mellem Rygfinnens 36te og 

Gadborfinnens 20de Straale. Som yderligere Exempler paa Hojdens 

Ufverling anføres, at den hos et Individ af 114” udgjorde 42,7, hos 

et andet af 115” netop ligeſaa meget; hos et af 917 beløb ben 32”, 

**) Hos et Cremplar af 113” var Hovedets Længde 21“, hos et andet 

af 1147 fun 1947; høg et tredie derimod af 94" holdt Hovedet 177”, 
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nederſte Øjehules — — År By 66 

nederſte Øjehules Hojdegjennemſnit: A 77; B 34“3 0343 

nederſte Øjeg Lengdegjennemſnit: A 547; BA: CA; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 2“;3 B 14”; Cc 11 

Afſtand fra nederfte Ojehules bageſte Rand til Forgjællelaagets 

bagere SPAND: AGES BBS TE ENES 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 9177; B 54753 C 54975 

Ufft. fra Snudefp. til Rygf. Begynd.: A 91773 B 53 C 575 

Rygfinnens Længbdeftræfning': A 1014/73 B 673 0 58”; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 1843““; B 10; GA: 

Nygfinnens Afſt. fra Halefinnens Rod: A 437; B 2475 0 24" ; 

Bryftf. Længde paa den farvede Side: A 17400; — ad HE gr: 

Bryſtf. Brede ved Roden paa den farv. Side: A 44“; B23" 5 C24"" 5 

Bryftf. Længde pan den hvide Side: A 16373 B 8375 C 83” ; 

Bryſtf. Brede ved Roden pan den hvide Side: A44 73 B2“ C 25 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A 2847, BI6“3 143"; 

Bugfinnernes Længde: A 1047; B 637”; € 6"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 44775 B23“30 23"; 

Gadborets Afft. fra Bugfinnernes Rod: A 11775 B 3"; 043 

Gadborſpaltens Længde: A 233; B2“3 C 28"; 

Afſtand fra Gadborets bageſte Rand til Gadborfinnens Begyndelſe: 

066 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 9175 B 53375 C 4117; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 18“; B 10; c 933 

Gadborfinnens Afſt. fra Halef. Rod: A 5375 B 24775 0 243 

Halef. ftørfte Loe. fra Koden paa Sid.: A 23"; B 1837; C 18 3 

Halefinnens Længde i Midten: A 277575 B 17775 0 163"; 

ven udfpæntte Halefinnes ſtorſte Brede: A 375; B 193017“. 

Hos denne Arter Hovedet betydeligt mindre end hos nøgen 

af de foregaaende Flynderarter, da dets Længde altid indeholdes 

over fer Gange, almindeligen 62 indtil 62 og endog fyv Gange 

i Totallengden. Snuden er meget fort, eller Øjnene ligge 

nær Snudefpidfen (deres Længdegjennemfnit vvergaaer bety— 

deligt Snudens Længde til deres forrefte Rand); ogſaa er 
Snuden temmelig ſtump og brat nedftigende. Munden er 

fun i meget ringe Grad klovet (hvor fort Snuden er, naaer 

21* 
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Mundfpalten dog ikke hen under nederſte Djehules forrefte Rand), 

og det opſpilede Gabs Højde indeholdes fire Gange eller endog 

lidt mere i Hovedets Længde. Ogſaa i adſtillige andre Hen— 

feender afviger Mundens Beſtaffenhed temmelig meget fra For— 

men hos Slægtens øvrige Arter: den er næmlig mindre for— 

drejet til den hvide Side, eller af et mere regelmæsfigt Ud— 

ſeende; endffjøndt Gabet er noget opſtigende, ſynes dog Under— 

kjebens Spids ikke at lægge fig frem foran Overfjæben i nogen 

mærfelig Grad; og, naar Munden er lukket, vife begge Kjæ- 

berne fig derfor omtrent lige lange.) Læberne ere, ffjøndt 

hudagtige, dog ualmindeligt ſtore og brede, ligeſom noget op— 

foulmede, og udmærfe fig desuden, fom ovenfor berørt, ved den 

afftiffende Farve. Et andet mærfeligt Forhold ved Munden er 

det, at Tænder aldeles mangle paa den farvede Side paa 

Mellemfjæbebenet, og at Underfjæben paa denne Side fun har 

højft et Par Stykker; ogſaa er Antallet paa den blinde Side iffe 

ret ftort. Tænderne ere forholdsviis ſtore (dog ſtorſt i Under— 

fjæben), ſterke, brede, 1 Enden lige afffaarne, fmallere eller lidt 

indfnebne ved Roden, ganffe tæt fiillede, faa af de danne en 

uafbrudt Ræffe, eller med et Ord: fuldkomment af Form ſom 

Sfjæretænder, lignende Menneſkets Fortender. Antallet er 

meget afverlende: paa den hvide Sides Mellemfjæbebeen ti 

til fytten, i Underfjæben paa den hvide Side elleve til fytten, 

paa den farvede een eller to. Tænderne ere meget vel befæftede 

til de tandbærende Knogler, faa at de ſynes at funne udholde 

en ret betydelig Kraftanftrængelfe, uden at losbrydes. Hos 

gamle Individer har jeg undertiden fundet dem afflidte lige 

*5) Dette beroer dog ifær paa Læbernes Beffaffenhed, der tjener til 

at ſtjule det ſande Forhold; thi ved nærmere Underſogelſe, og ifær 

pan Sfelettet, ſees tydeligt nof, at Tænderne i Underfjæben lægge 

fig ud vover Overfjæbens Zænder, og at Munden er ffjæv. Fra— 

værelfen af Zageknuden bidrager ogfaa til, at Underfjæbens Frem— 

ragning iffe bemarkes. i 
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til Roden. Det opſpilede Gab er af elliptiſt Form, af 

meget ſtorre Højde end Brede. Bag Tænderne findes, faavel 

i Over- ſom Underfjæben, et halvmaanedannet Hudforhæng, 

hvilfet iſer 1 Overfjæben er ſterkt udviflet, og hvorved Ind— 

gangen i den faa lille Mund ligeſom yderligere indffrænfes eller 

vanffeliggjøres. Tungen meget langt tilbage 1 Munden, lille, 

fmal, i Enden afftumpet, flad, fun i ringe Grad adffilt fra 

Underfjæben. Svælgtænderne ere, ligefom det øvrige Tand— 

fyfem hos denne Art, fun lidet udviklede, eller meget ſmaag; 

af Form ere de Kjæbetænderne ganffe modfatte, næmlig tynde, 

foniffe, færdeles ſpidſe, lidt krumme, temmelig vidt adffilte. 

Som fædvanligt findes ogſaa her tre Ræffer paa hver Side i 

Dverfjæben; i den forrefte har jeg talt fire, i den mellemſte 

tre, i den bagefte fire Tænder; dog finder rimeligvis nogen Af— 

verling Sted (ffjøndt inden fnævre Grændfer.) J Underfjæben 

ere Svælgtænderne endnu meget mindre end i Overfjæben; de 

danne vel paa hver Knogle to Længderæffer, men ere firllede 

uordentligt og vidt fra hverandre; Tallet er derfor ikke ſtort; 

jeg har i begge Ræffer tilfammen fun talt omtrent en halv 

Snees Tænder. 

Neſeborene ere alle fire anbragte paa den farvede 

Side,”) de fo nederfte omtrent 1 lige Linie med nederfte Oje— 

hules overſte Rand eller med Pandekjolen, det ene bag det 

andet; de to øverfte paa lige Maade i Linie med Rygfinnen 

(det forrefte dog lidt nedenfor det bageſte); de nederfte ere ſaa— 

vel Mundranden ſom Øjet nærmere end deoverſte. Forreſte 

Var Næfebore fredsrunde, fmaa, forfynede med en temme— 

lig flor Hududvidelſe, ſom imidlertid ikke danner noget egent— 

ligt Nør, men fun en, Næfeboret bagtil og paa Siderne om 

x) Dette maa bøg iffe forftanes ſaaledes, fom om Naſeborenes Stil— 

ling hos nærværende Art havde undergaaet en vaſentlig Modi fifa- 

tion; men afhænger fun deraf, at ben mørfe Farve paa dette Sted 

udbreder fig lidt videre hos Mareflynderen, end ellers fædvanligt er, 
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givende Hudtragt, der udvider fig betydeligt fra Roden op 

efter, men er afffaaren meget ffraat i Retningen bagfra fortil 

og ovenfra ned, faa at Naſeborets forrefte Vand fun beſtyttes 

afen lille Hudfvulf; bageſte Par har ligeledes en temmelig 

fredsrund Form, men ere betydeligt ftørre og uden videre Hud— 

udvidelfe end en lidt ophøjet Rand. Øjnene ere i Forhold 

til Hovedet temmelig ſtore, da deres Længdegjennemfnit omtrent 

udgjør en Trediedeel af dettes Længde; deres Stilling er næppe 

ffraa, da den forrefte Rand af overſte Øjehule naaer omtrent 

ligefaa langt frem ſom forrefte Rand af nederfte; føvrigt er 

hiin efliptiff, venne gjerne endeel mindre og af temmelig kreds— 

rund Form, fun at den nederfte og forrefte Rand ved deres 

Sammenſtoden danne en, dog temmelig utydelig, Binfel. Den 

mellem Øjehulerne fremragende Beenkam er fmal, men temme- 

lig høj og ffarp, uden Knuder eller mærfeligeUjævnfeder; bag 

Øjnene forfvinder den. Gjælleaabningerne ere meget 

mindre end hos andre Slægtens Arter; Kloftningen begynder 

fun i Linie med Bryſtfinnens øverfte Rand (ikke over denne), 

og ophører, inden den har naaet hen under Forgjællelaagets 

Vinkel. Gjælleftraalernesg Antal er, ligeſom hos de fore- 

gaaende Arter, fyv, hvilfe dog iffe alle kunne iagttages, uden 

at foretage Disſektion: de tre forſte paa hver Side ere næmlig 

faftvorede til Gjællelaagets Underſide, og den Tille ſidſte, ſom 

er tæt forenet med den tilfvarende fra den modfatte Side i den 

ſtorſte Deel af Længden (fra Spidſen regnet), ſtjules aldeles, 

paa Grund af Gjælleaabningernes ringe Størrelfe, af det ftærft 

fremtrædende Skulder- og Bæekkenapparat.) Giaelleſtraalerne 

ere iøvrigt ftærft krummede, men faa tynde og fmalle i Forhold 

til Længden, at de, med Undtagelſe af den fidfte, ikke fortjene 

at faldes ſabeldannede. Paa det yderfte Par Gjællebuers 

*) Dette forklarer, hvorfor Faber fin har angivet tre Straaler i 

Gjællehuben hos denne Art. 
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indre konkave Rand talte jeg nitten, glatte, koniſte Forlængelfer 

i cen RNæffe, paa den anden Gjællebue fun elleve, paa tredie 

ni; den inderfte Gjællebue har to Ræffer koniſke Forlængelfer 

(den ene Ræffe dannet af ni, den anden af fer Forlængelfer). 

Den lille Bigjælle beftaaer af tretten eller fjorten Hudfolder. 

Kroppens Form er noget langſtrakt ægdannet, bagtil 

fpidfere; dens ftørfte Højde indeholdes gjerne fra 241 til lidt 

mere end tre Gange i Totallængden. Rygfinnen begynder 

omtrent over Enden af overſte Øjehules førfte Trediedeel =), og 

naaer nærmere hen til Halefinnens Rod end hos de fore— 

gaaende Arter, eller har, med andre Ord, en ſtorre Længde- 

ftræfning; Straalerne vore gradeviis, men naae ikke deres ftørfte 

Højde før omtrent med den halvtredfindstyvende, og vedligeholde 

Denne omtrent gjennem et Dufin af de følgende; fidfte Straale 

har omtrent 2 af den førftes Længde, og denne indeholdes tre 

Gange i den længfte Straale. Straalerne ere alle enfelte 

felv de allerfidfte, og rage med deres meget fine Spidſer frem 

af den tynde forbindende Hud. Bryftfinnerne ere temme- 

lig fmaa, da deres Længde indeholdes omtrent ti Gange, eller 

vel endog derover, i Fiffens Totallængde (de ere altfaa forholds— 

viis mindre end hos Slætten og Skrubben, men ftørre end 

hos Rødfpætten). Forffjællen mellem Længden paa den far- 

vede og den hvide Side er hos denne Art hojſt ubetydelig ;") 

Breden ved Roden indeholdes omtrent fire Gange i Længden, 

Formen er noget bred og i Enden afrundet, dog med Forffjæl 

paa de fo Sider; paa den farvede bredere og mere fort af— 

ffaaren, paa den hvide frnallere og mere afrundet, hvilfet natur— 

ligviis antyder et noget forffjælligt Lengdeforhold af Straa— 

lerne. Paa den farvede Side har førfte Straale næften 2 eller 

*) Undertiden ogſaa noget længer fremme. 

xx) Dette gjældber ſom Regel, hvorfra bøg træffes enkelte Undtagelſer. 
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bog 2 af anden Straales Længde;”) denne er ganffe lidt for- 
tere end tredie; fjerde den længfte, imidlertid ubetydeligt længer 

end tredie og femte; den fidfte eller tiende er fun ganffe lidt 

fortere end førfte; paa den hvide Side er førfte Straale for- 

holdsviis lidt længer, femte Straale den længfte og Straa— 

lernes Til: og Aftagen noget mere gradeviis. Paa den farvede 

Side pleje de to førfte og den ſidſte Straale at være enfelte, 

de andre i forffjællig Grad forgrenede; paa den hvide Side er 

Derimod gjerne de tre førfte og de to ſidſte Straaler enkelte. 

Bugfinnerne have omtrent 2 af Bryftfinnernes Længde, eller 

indeholdes fjorten til femten Gange i Totallængden; deres Brede 

ved Roden er meget mindre end deres halve Længde; tredie 

Straale er den længfte (paa den hvide Side er fjerne Straale 

dog lige fan lang ſom tredie); ſidſte Straale overgaaer førfte 

noget i Længde; paa den farvede Side har jeg fundet de to 

førfte Straaler og den fidfte enkelte, de ovrige forgrenede. 

Gadboret er anbragt faaledes, at dets forrefte Vand om— 

trent eller næften ligger i Linie med den bagefte Rand af Bug; 

finnernes Rod; det ſynes mig ingenlunde hos nærværende Art 

at funne figes, at være drejet mod den hvide Side; jeg vilde 

endog ſnarere være tilbøjelig til at mene, at det nærmer. fig 

meeft mod den farvede Side af Fiffen. Det er, uagtet endeel 

individuel Forffjællighed finder Sted, fun af Middelſtorrelſe; 
tæt bag det paa den farvede Side vifer Urethralpapillen 

fig) og i ringe Afftand bag det begynder Gadborfinnen, uden 

at nogen Analpig foran denne fremtræder af Huden. Gad— 

borfinnen, fom tager fin Begyndelfe omtrent under Ryg; 

finnens tyvende Straale, naaer næften lige Højde med denne 

(omtrent ved den førretyvende Straale), ligeſom den ogfaa t 

andre Forhold ſtemmer overeens med den. Dog ſynes den i 

%) 908 unge Individer er forſte Straale forholdsviis kortere, ikke 

fuldt halvt faa lang ſom den anden, 

xx) Undertiden har jeg hos friffe Individer ſavnet Urethralpapiflen. 

nm 

bek kd V RER — 
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Regelen at ophøre Midt længer (ffjøndt viſtnok meget ubetydeligt) 

fra Halefinnens Rod. Det Styffe af Halen, ſom er nøgent, 

eller ligger mellem Ryg- og Gadborfinnens Ophør og Hales 

finnens Rod, er hos nærværende Art meget fort, da dets Højde 

omtrent er fire Gange faa ſtor ſom dets Længde; ogſaa er maaffee 

Halens Højde foran Halefinnens Rod lidt ſtorre end alminde 

ligt; den plejer at indeholdes ni til ti Gange 1 Totallængden. 
Halefinnen, hvis Længde indeholdes åd til 52 Gange i 
Totallengden, og altid overgaaer Hovedets Længde, er af bred 

Form; dens bagefte Rand bliver temmelig ftærft  fonver ved 
Straalernes gradeviſe Tilvært i Længde mod Midten; de tø 

yderſte Straaler paa hver Side ere enfelte, de øvrige forgrenes, 
de flefte i en ſterk Grad. 

Sidelinien, der Danner en temmelig bred og kjendeligt 
ophøjet Linie, er i Begyndelfen noget buet; Buens Længde- 

ftræfning fan anfættes til en Sjettedeel, eller henimod en Sjette⸗ 

deel, af Sideliniens Længde indtil Halefinnens Rod, eller med 

andre Ord, Buen firæffer fig til henimod Spidſen af Bryſt— 

finnerne, Hvad Buens Krumning angaaer, da ſynes en iffe 

ubetydelig Individuel Afverling af finde Sted: hos nogle Indi— 

vider ere tre eller fire Sfjælræffer tilftræffelige til at udfylde 

Buens Dybde, hos andre udfordres fer eller fyv dertil; hos 

nogle ér Buen meget flad i de forreſte 2, og den ſterkeſte Krum— 

ning finder Sted over den bageſte Trediedeel; hos andre er 

Buen regelmæsfigt og jævnt krummet. Om denne ftørre eller 

ringere Krumning fan fættes i nogen Forbindelfe enten med 

Dyrets Alder eller med Kroppens fnart bredere, ſnart mere 

langſtrakte Form, vover jeg, efter mit endnu altfor ringe Antal 
Erfaringer, iffe at afgjøre. Bag Bryftfinnerne løber Side— 
linien horisontalt, omtrent midt imellem Ryg: og Buglinien, 
og fortfætter fig, ligeſom hos andre Flynderarter, lige til 
Spidſen af Halefinnen, følgende den nederfte Rand af dennes 

tiende Straale. 
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Sfjællene ere tynde, hudagtige og temmelig fmaa; 

de flørfte hos et Individ af fjorten Tommers Længde, holde 

henimod to Linier 1 ſtorſte Gjennemſnit; fra Sideliniens Be: 

gyndelfe indtil Halefinnens Rod har jeg talt 110 til 120 

Stjælræffer. Antallet af SFjælræfferne fra Sidelinien til Ryg: 

finnen og Gadborfinnen er meget vanffeligt at angive med Sik— 

kerhed; Tallet fynes mig at løbe op til omtrent 50 paa hvert 

af disfe Steder. Sfjællene danne en faa fuldftændig Taglæg— 

ning, at fun omtrent deres bagefte Fjerdedeel rager frem over 

Maboffjællene; paa Hovedets farvede Side bliver dog Taglæg: 

ningen mindre fuldftændig, og paa ſammes hvide Side ere SFjæl- 

lene for en Deel iffe taglagte men ſidelagte. Med Henfyn 

til Sfjælbeflædningens Udftræfning, da naaer den paa Hove: 

dets farvede Side noget frem imellem Øjnene (omtrent til 

Midten af Beenkjolen), og Snuden har mellem Naſeborene en 

ſtjeldekket Plæt, hvorimod Kjæberne ſynes ganffe frie; paa den 

hvide Side udftræffe Sfjællene fig nedenfor Næfeborene lige 

til Kjæbens Rand, ja Spor til enfelte Sjæl opdages endog 

paa Dverfjæbebenet ved Roden og paa Underfjæben. Ryg- og 

Gadborfinnen ere rigeligt forfynede med Skjal, idet et bredt 

Baand, beftaaende af flere Rakker (indtil ni eller ti har jeg 

nogle Steder ffjælnet), bekleder Straalerne næften fra Roden 

til Bindehudens Ophor, tildeels mod Siderne udbredende fig 

over denne. Ingen af Straalerne ere ganffe frie for Skjel, 

uden den allerſidſte hver af de omhandlede Finner, men hos 

adffillige af de førfte og ſidſte Straaler indffrænfer Sfjæl- 

bedæfningen fig mere eller mindre til Roden, og Længderæffernes 

Antal er tildeels mindre. Hver Straales Sfjælbevæfning er 

i Regelen mindre fuldftændigt taglagt mod Siderne end i Midten; 

yderſt ophører Taglægningen endog tildeels. Den hvide Side 

vifer nogle Modififationer i Forholdet, fom dog ikke ere faa 

væfentlige, at en yderligere Beffrivelfe fan fynes nødvendig. 

Bryftfinnernes Sfjælbeflædning indffrænfer fig til den ydre 

* —— — 
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Flade mod Roden; Arelhulerne ere nøgne, dog 1 ſtorre Udſtræk— 

ning paa den farvede end paa den blinde Side. Foruden Sfjæl 

paa den ydre Side i noget mere end Halvdelen af Længden, 

have Bugfinnerne ogſaa enkelte Sfjæl paa den indre Side, 

ligefom ogfaa en Sfjælftribe løber langs med Buglinien mellem 

Bugfinnernes Rod. Halefinnen er ven Roden tæt indhyllet i 

Stjæl, og mange Sfjælræffer beflæbe Straalerne næften lige 

til Spidſen, for en Deel ogſaa Bindehuden. Nærværende Art 

er altfaa meget rigeligt forſynet med SHjæl, og ifær er Ryg— 

og Gadborfinnens Sfjælbeflædning meget betegnende for den. — 

Hvad Sfjællenes Form betræffer, da er denne oval i mangfoldige 

Afændringer, men nærmer fig derimod ingenſteds til det Kredsfor— 

mige; idetmindſte har jeg, blandt et ftort Antal underſogte SFjæl 

fra alle Legemets Dele, ikke truffet et enefte, hos hvilket Lengde— 

og Højdegjennemfnitet omtrent vare lige fore. Vextringene 

ere meget fine og altfaa meget talrige; de have deres Udgang 

meget nær Sfjællets bagefte Rand; ofteft ere de paa Midten 
i en betydelig Stræfning udflettede. Vifteſtriberne ere 

tydelige, og gjøre Sfjællenes Rand noget bølget, faa langt de 

ftræffe fig (de indtage mere end en Trediedeel, ſtundom endog 

over Halvdelen af Sfjællets Rand, idet de udbrede fig omtrent % 

lige Grad fra forrefte baade over overſte og nederfte Rand); deres 

Antal er, naar de tælles fra Sfjællets Midte, tretten eller fjorten; 

Derimod talte langs Randen, og altſaa Kloftningerne medreg— 

nede, omtrent en Snees; hos nogle Sfjæl (de fom ligge nær: 

meſt Sidelinien) iagttages et langt ſtorre Antal, endog det 

dDobbelte,") Den lille, bagefte, fremragende Deel har en glat 

Rand, men en fornet eller fiint knudret Yderflade, hvilfet, paa 

Grund af denne Deels Tyndhed og Blodhed, fun fan iagttages 

under Mifroffopet, men iffe i ringefte Maade ved Folelfen. 

+) Paa en ſtor Deel af Hovedets og Finnernes Skjal indtage Vifte— 

ftriberne næften hele Skjallet. 
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Sideliniens Sfjæl ligge faa aldeles ffjulte under flere Rakker 

fmaa og ſtore Sfjæl, at endog Sliimkanalen og felv dennes 

Aabninger ere bedekkede; af Form ere de meget langſtrakte; Sliim— 

fanalen flor (den indtager næften hele Sfjællets Længde) og i 

hele Stræfningen fuldftændig. 

Hos et Individ (en Han) af - fjorten Tommers Længde, 

udgjorde Bughulens Længde til Poſtabdominalbenet 12 Tomme, 

dens Højde 21 Tomme; Bughulens Forlængelfe paa Halens 

Sider til Generationsorganernes Optagelſe var over to Tommer 

paa den hvide Side, men paa den farvede mere end dobbelt 

faa lang. Peritonæum paa den venfire Side følv-= eller 

perfemoderfarvet, paa den højre fort. Den meget ſtore, halv— 

maanedannede venftre Leverlap (12 Tomme høj, 14 Tomme 

fang) bedæffer ganffe fra den venftre Side Tarmekanalen, og 

udfender nederſt Bughulen foran Gadboret en Lap over paa 

den højre Side, ligeſom ogſaa et Par Smaalapper indſtydes 

mellem Tarmens Bugtninger. Den lille højre Leverlap fore— 

kommer mig noget mindre rudimentær end hos Slægtens flefte 

andre Arter. Galdeblæren, der paa fædvanlig Maade lig— 

ger paa højre Side bag Leverlappen, forreft og overſt i Bug— 

hulen, er ſtor og førfynet med en lang Galdegang, ſom 

aabner fig i Tarmen imellem Blindtarmene. Det forte, vide 

Syiferør gaaer umærfeligt over 1 Maven, hvilfen, efterat 

have fulgt Bughulens øverfte Bæg til Poſtabdominalbenet, paa 

fædvanlig Maade boier fig ned mod Bughulens nederfte Flade, 

og noget ovenfor denne udfender Blindtarmene, fire 1 Tal— 

fet: cen af disfe, den førtefte, udgaaer fra Portnerens bagefte 

Rand, og ligger op mod Urinblæren; en anden, mere end dob- 

belt faa lang, fra Portnerens forrefte Side, døg mod venftre; 

en tredie, den længfte (omtrent en Tomme lang), ligeledes fortil 

men mod højre Side; den fjerde Blindtarm, ſom i Længde 

omtrent. fremmer med den anden, men er tyndere, udgaaer, i et 

Var Liniers Afſtand bag Portneren, fra ſelve Tyndtarmen. 
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Tarmen gjør den fædvanlige Bugtning fremad og opad i 

Bughulen, men, idet den vender tilbage paa højre Side af 

Maven, træder den ind i Bughulens Forfængelfe paa denne 

Side, og løber en meget fang Stræfning (fire Tommer efler 

derover) paa Siden af Halen, dog paa højre Side af Wgge— 

fæffen eller Teſtiklen, inden den atter bøjer fig tilbage, for at 

træde ind i Bughulen, og gaae over i den tydeligt affatte, no— 

get videre Mafttarm. Længden af hele Tarmefanalen, Mave 

og Spiſeror medregnede (161 Tommer), overgaaer noget Fiſkens 

Totalfængde. Det meget forte (omtrent $ Tomme lange) Sy i: 

ferør har indvendigt en halv Snees Længdefolder, hvilfe fort— 

fættes i den omtrent fire Gange faa lange Mave; dennes videre 

horisontale Deel er ved en flor Klap, bag hvilfen fremtræder 

en lille Blindſek, adffilt fra den meget ſmallere, lodrette eller 

nedftigende Deel. Portnerklappen er ikke ſtarkt udviklet. 

Den meget lange Tyndtarm fvarer til fit Navn, eller har 

ringere Vidde end Mave og Maſttarm. Denne fidfte (af 

omtrent 12 Tommes Længde) er ved en ſtark Klap adffilt fra 

Tyndtarmen, og indvendigt forfynet med tydelige Længdefolder. 

Hele Tarmekanalen er af en temmelig folid og ſterk Bygning. 

Milten er temmelig flor (11 Tomme fang), noget trefidet, 

bagtil tilſpidſet; den ligger tildeels allerbageft i den egentlige 

Bughule paa Mavens højre Side, men ffjuler fin ftørfte, mere 

tynde og tilſpidſede, Deel ven Siden af Tyndtarmen i Bughulens 

Forlæengelſe paa Halens Side. Teftiflerneafet Par Tommers 

Længde, bagtil noget afſtumpede 1 Enden; den højre Sides Teſtikel 

bliver fortil meget fmal, og vifer overhovedet tydelige Spor til 

at være indffrænfet 1 fin Udvikling ved Tyndtarmen. Forholdet 

afNyrer,Uringange ogUrinrør er omtrent det fædvanlige. 

Mellemfjæbebenene ere meget fmaa, men tillige af 

en ſterk Bygning; da det ifær er Sidegrenene, ſom hos denne 
Art have lidt Indffrænfning, forandres Forholdet af Apofyſens 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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Længde til disſe; den er nemlig noget længer end det højre 

Mellemfræbebeens Sidegreen, men Iidt fortere end det venſtres, 

eler ſtager i Længde omtrent midt imellem dem, Overfjæbe- 

benene af en færdeles uregelmæsfig Form og overordentligt 

flærft udvidede foroven; Knoglen paa den hvide Side er for- 

neden endeel bredere end paa den farvede. Unberfjæbens 

Grene kunne hos denne Art figes at være temmelig uformelige: 

de have næften ligeſaa flor Brede fom Længde, ere paa den 

ydre Side fonvere, og fremftille et Par noget uregelmæsfige 

Triangler, hvis Topvinfel er afſtumpet. Spor til Gruber for 

Sliimkirtler vife de faa godt fom flet iffe paa den ydre Side, 

og ingen Hageknude fremtræder i Enden. Forgjelle— 
laaget er ikke halvmaanedannet, men fuldkomment vinfeldannet, 

ſtjondt Vinkelens Skarphed bliver lidt afrundet. Det er forſynet 

med en ffarptfremragende Kam, ikke blot paa den meget længere 

lodrette Green, men ogſaa paa den kortere vandrette"). Gru— 

ber til Shiimfirtler favnes. De vvrige Gjællelaagsftyfferg 

Form fynes mig iffe at have noget Mærfeligt eller Betegnende ; 

de ere af den fæbdvanlige, tynde og hudagtige Beſtaffenhed. 

Ryghvirvlernes Antal er 487), af hvilfe folv ligge over 

Bughulen, 36 bidrage til Halens Dannelfe; de forſte fire 

Hvirvlers opſtigende Fortfættelfer meget ftærft fammen- 

tryffede fra Siderne, de nærmeft følgende fammentryffede 1 

Retningen forfra bagtil; den forſte Fortfættelfe falder ffraat 

fremad; den anden ligeledes, dog i ringere Grad; den tredie 

er omtrent lodret paa Rygraden, den fjerde rettet Midt ffraat 

tilbage. Fortfættelferne naae deres ftørfte Højde omtrent med 

pen attende. De fyv førfte af Rygfinnens Interſpinalbeen 

x) Dette Punft gjalder bog fun for den farvede Side: paa ben hvide 

Sides Forgjællelaag er Kjolen neppe mærfelig, langt mindre ffarpt= 

fremtrædende. 

xx) Efter Gottſche ffulle ſtundom fun 46 eller 47 Hvirvler findes. 

Selv har jeg hidtil fun iagttaget det ovenanførte Tal, 
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ere anbragte paa Hovedet, og af disfe har jeg fundet det førfte 

fløftet i den øverfte Ende. Forſte Ribbeen er fæftet til tredie 

Hvirvel; de fidfte Ribbeen opnage en temmelig anfelig Længde. 

Poſtabdominalbenet forekommer mig at være fvagere, i 

Enden ſtumpere og med Spidſen mere frem- og opadkrummet 

end hos de Arter, hvor det gjennemtrænger Huden, og rager 

frem fom en Pig. Mellem Poſtabdominalbenet og førfte Hales 

hvirvels nedſtigende Tornefortfættelfe finde£ fyv Interſpinal— 

been. Hvad der tfær udmærfer Beenraden hos denne Art, 

erde temmelig ftore Sidefortfættelfer, ſom fremrage paa 

de ferten eller ſytten forſte Halehvirvler, og forſt gradeviis 

tabe fig. - 

Denne Art varierer baade i Form og Farve, da man WUfarter. 

ſnart, ſom allerede ovenfor antydet, træffer Individer af en 

mere langſtrakt, fnart af en mere bred Sfabning, fnart af rod— 

brun eller rodkridagtig, fnart af olivengrøn, i det Brunagtige 

fpillende Farve. Det er endnu ikke tilftræffeligt oplyſt, hvad 

Indflydelſe Kjon, Alder") og de ydre Momenter have hos denne 

Art, og derfor funne endnu ingen fiffre, af visſe Stedforhold 

eller andre Indvirkninger betingede, Afarter opſtilles. 

Af denne Art erindrer jeg ingenſinde at have feet ſtorre Storrelſe. 

Exemplarer end af femten til ferten Tommers Længde, og 

rimeligviis fan dette Maal faavel paa vore fom de øvrige 

ffandinaviffe Kyfter betragtes fom dens Maximum. Alminde— 

ligt erholder man den fun af ti til tolv Tommers Længde. 

Mareflynderen naaer højt vy t de nordlige Have: Sorekommen. 

efter Faber er den ret hyppig ved Island, den forekommer 

ved Færøerne"), og paa det bergenffe Fiffetorv har jeg i 

* Rarrell antager det for afgjort, at unge Individer have en mere 
langftraft Form end gamle. Det fan vel ofte være Tilfældet, men 

lider bøg ogſaa iffe faa Undtagelſer. 
**) Jeg har felv haft Lejlighed til at ſammenligne Exemplarer fra 

Island og Færøerne med vor Mareflynder i Kattegattet, 
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Sommermaanederne feet den faa jævnligt, at jeg iffe fan tvivle 

paa, at den jo gaaer meget højere op langs den norffe Kyft, 

hvorvel jeg felv iffe har truffet den nordligere, Paa de en- 

gelffe Kyfter og den nordveſtlige franffe Kyft fanges den, om 

end iffe ret hyppigt. J Kattegattet fan den ingenlunde kaldes 

ſjelden, og efter Meddelelfe af Boie ffal den endog fees 
ved Kiel. | 

Om dens Levemaade er mig Intet bekjendt. Tandbyg— 

ningen lader formode, at den iffe lever paa Dyndbund, og ders 

fom man af Trivialnavnet Steenſuger tør uddrage nøgen 

Slutning, maa det nærmeft være den, at Fifferne træffe den 

paa Gteenbund og mellem Tang. Dog træffes den ogſaa 

jævnligt nof mellem andre Flynderarter paa Sand- og Gruus— 

bund. Paa Krog fanges den i Regelen ikke, fordi dens Gab 

næmflig er for lille, til at den fan fluge de af Fifferne al 

mindeligt anvendte Krøge. 

Mareflynderens Naring beftaaer, om ikke udeluffende faa 

dog viſtnok for ſtorſte Delen, i Bløddyr, ſom-ere forſynede med 

en haard Sfal; i dens Tarmefanal træffer man fmaa Mus— 

linger, Patellaer, Turboer vo. f. v. Den ovenfor (S. 324) 

omtalte Tændernes Afflibning beftyrfer yderligere dette, ligeſom 

ogſaa et af Gottſche anført Faftum om Underfjæbens Brud: 

det førfte Forhold antyder næmlig en langvarig, det fidfte en 

voldfom Anvendelſe af Tyggeredffaberne paa meget haarde 

Gjenftande. — Hos enfelte Individer af denne Art er jeg 

bleven opmærffom paa nogle mørfe Smaayfætter, fom frem; 

traadte paa den hvide Side. Ved nærmere Underføgelfe fandt 

jeg, at disſe hidrorte fra Spidſer af Echinus-Pigge, fom vare 

afbrudte i Flynderens Legeme. Om dette var noget aldefés 

tilfældigt, eller maaffee funde hidrøre fra, at ogſaa Echini tjene 

Mareffynderen til Nering, men at den undertiden ved An— 

grebet paa dem faarer fig felv: maa jeg lade uafgjort. 
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Forplant ningstiden fan jeg irée angive med nogen Sorplam sing 
Nojagtighed; jeg har imidlertid, efter Beffaffenheden af Gene— 

rationsorganerne hos underføgte Individer, Grund til at an— 

tage, af den maa indtræffe feent i Efteraaret eller noget ud 
paa Vinteren. 

Mareflynderen er en velfmagende Fifi med hvidt, tykt Anvendelſe. 
og faſt Kjød >); ifær fortjener den at anbefales ftegt. 

Den ſynes iffe at være meget udfat for Forfølgelfe Siender. 
af Snyltedyr, thi jeg har aldrig truffet Lernæer paa dens 

Gjæller eller Kaligus-Arter paa dens Hud; heller iffe har jeg 

fundet Indvoldsorme i dens Tarmekanal, men fun en eller 

to Gange 1 Bughulen et enfelt Exemplar af en, endnu ikke 

fuldkomment udviklet, og altfaa ubeſtemmelig, Indvoldsorm. 

*) Sabev har imidlertid en anden Mening om denne Fiſks Godhed, 

idet han paaſtager, at den i Smag flager tilbage for be flefte 

andre Flyndre. 

Danmarks Siffe. IE. 29 



Urtzmærte. 

59de Art. Sfjærifingen (”Flatessa saxicola Fab.). 

Jarvengraaligtrødbrun; Bryſtfinnen med fort 

Spids. Formen langſtrakt ægdannet. Sidelinien 

næften lige. Sfjællene middelftore, uden Torne 

paa den bagefte Rand. Pandekjolen ffarp, glat, 
forfvindende bag Øjnene. Halefinnen bagtil af; 

rundet. Gadborpiggen fremragende. Hovedets 

Længde indeholdes over fer Gange, den ftørfte 

Højde omtrent eller henimod tre Gange t Total: 

lengden. Gabet lille; opſpilet indeholdes dets 

Højde mere end fire Gange i Hovedets Længde. 

Smaa, tetſtillede mejſeldannede Tænder item 

melig ſtort Antal paa begge Mellemfjæbebeen 

og i Underfjæben; Svælgtænderne ſtumpt koniſke. 

Store Gruber paa Hovedets hvide Side. Finner— 

nes Straaletal er 

Rygf. 111; Bryfif. 132; Bugf. 5; Gadborf. 4; Halef. 15+) 

(111-117) (15-42) (5-6) (387-102) (18-20) 

al 
Ko 

SE 

*) Straaletallet frembyder hos denne Art en fan færdeles ſtor Af— 

verling, hvad Ryg- og Gadborfinnen angaaer, at der vilde ud— 

fordres en meget betydelig Mængde Tællinger, inden man funde blive 

iftand til at faftfætte en Norm. De ovenfor, for Ryg- og Gads 

borfinnen angivne Tal ere derfor iffe her at betragte fom normale, 
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Gronov, Mus. ichthyol. I, 14 n. 39: Pleuronectes et cæt.? Svnonymi. 

Linné, Syst. nat. ed. Xma, I, 269: Pleur. Cynoglossus ? 

Gronov, Acta helvetica IV, 263 n. 145: Pleuronectes et cæt. ? 

Gronov, Zoophyl. pag. 74 n. 252: Pleuronectes et cæt.? 

Miller's Prodr. n. 372: Pleuronectes Cynoglossus ? 
Faber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 244: Pleur. Saxicola. 

— Iſis 1828, Side 877: Pleur. saxicola. 

Nilsſon, Prodr. Side 55: Pleur, nigromanus. 

Reinhardt, Maanedsffr, f. Liter. 1833, &. 254: Pl. saxicola. 

Nilsſon, observat. ichthyologicæ, part, Ima, pag. 12: Pl. 

nigromanus. 

Gottfdje, Wiegmanns Arch. 1835, TI,, 156: Glyptocephalus 

Saxicola. 

Narrell, Br. fishes II, 227: Platessa Pola. 

Fries, fvenffe Vet. Acad. Handl. f. 1838: Pleuron. Cynoglossus. 

Valenciennes i Gaymards Voyage en Islande: Pleuronectes 

nigromanus. 

Valenciennes I. c. Poissons tab. 13 (herefter ovenſtaaende Træfnit.), Afbildninger. 

Med nogen Sifferhed at afgjøre, om Muͤllers Pl. Cynoglossus —— 
vr i ' * I 

hører herhid, fønes næppe muligt. Kun faameget fan med Vished ſiges, Synonym. 

at det er en Flynderart, fom Müller felv har underſogt, og iffe optaget 

men fun fom omtrentlige Middeltal af de nedenunder anførte 

Ertremer, Som Exempler hidfættes de følgende fem Tællinger: 

Total, 177 3 Rygf. 108; Bryftf. 12; Bugf. 6; Gadbf. 93; Halef. 18. 

ERE AGES SDS AR 8 
⏑ SAG SOS 6 66669 

66 

REE ar 660. 
Og hertil føjer jeg endnu fem, hos Gottſche laante, Tællin- 

ger, ſom ville tjene til, yderligere at gjøre Afvexlingen anſtuelig: 

Rygf. 113; Bryftf. 12; Bugf. 5; Gadbf. 92; Halef. 20. 
6 ry 402 3.5 RÅ 

110330) As i 6 — 8 re ØRE 

REE IS 6 IRS SR VER 

VIG; 443 — 63 1003 — 24. 

J det for Halefinnen angivne Tal har G. (idetmindſte i de fire 

ſidſte Tællinger) medregnet de to ſmaa yderfte paa hver Side, hvilfe 

i min Optælling ere forbigagede. 22% 
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efter en anden Forfatter, da hverfen Citat, Trivialnavn eller nogenfom- 

helft anden Oplysning er føjet til Diagnoſen. Men herefter bliver bet 

atter, om iffe vift, faa dog meget rimeligt, at han enten har haft nær» 

værende eller foreganende Art for Øje, paa hvilfe nordiffe Arter ben 

linneiffe Diagnoſe ene med nogen Foje fynes at lade fig anvende, og 

af Ichthyologer er anvendt"). Herved maa vi imidlertid blive ſtaagende. — 

Et andet Spørgsmaal er det, om nærværende Art virkeligt er den lin— 

neiffe Pl. Cynoglossus, og om altſaa dette gamle Artsnavn igjen bør 

optages med Forbigaaelfe af de tre ovenanforte nyere Navne: en Mening, 

fom Fries har føgt at gjøre gjældende, men fom det vil have fine ſtore Vanſtke— 

ligheder at bringe til Evidents. Da Linné iffe felv har feet ben Flynderart, 

han kalder Cynoglossus, men har uptaget den fra Gronov's Museum 

ichthyologicum **), henviſes man altfaa til at ſoge Oplysning af denne 

Forfatters Synonymi og Beffrivelfe, Dog, Synonymien forftyrrer, iſtedet- 

for atoplyfe; næften alle Gronovs Synonymer gjalde næmlig Sælleflyn- 

deren (Pleur. Hippoglossus Linn,). Gronov har vel felv tildeels ind— 

feet fin Vildfarelfe, og, foruden andre Steder, idet ni Mar ſenere udkomne 

Zoophylacium Gronovianum føgt at rette den, i det han har udeladt nogle 

Synonymer og tilføjetandre; men de af de ældre Synonymer, fom ere blevne 

tilbage, gjælde endnu Hælleflynderen, og de nye tilfomne ere ſaadanne, 

ſom ingen fønderlig Oplysning kunne give, da de ere fremkaldte ved og 

flotte fig pan Gronovs tidligere Sfrift, Museum ichthyologicum. 

Man nodes altfaan til at holde fig til Geffrivelfen, og at denne i de allerflefte 

x) Af Nilsſon paa foregaaende Art, af Fries paa denne. At Fabri— 

cius i fin grønlandffe Fauna ſporgsmaalsviis har anvendt Navnet 

paa en meget forffjællig Flynderart, maa undſtyldes hans Mangel 

paa literære Hjælpemidler og hang ringe Befjenatffab til Skandi— 

naviens Fiffe. Senere er denne Fejl af ham felv berigtiget. 

**) Længe har det været mig aldeles uforflarligt, hvorfra Linné har 

hentet Ordene i fin Diagnoſe «dentibus obtusis», ſom Gro— 

novs ellers temmelig udførlige Beſkrivelſe aldeles ingen Anled— 

ning giver til; men ſom Gronov dog fenere i Acta hel- 

vetica og i fit Zoophylacium ligeledes anvender i den nye, af 

ham givne Diagnofe for den omhandlede Fiſt. Efter megen 

forgjæves Søgen rundtomfring, traf jeg endelig i anden Deel af 

Mus. ichth. S. 11 en Rettelfe til den tidligere Meddelelfe, hvori 

disſe Ord ere optagne, døg uden nøgen nærmere Oplysning; — hvad 

jeg her anfører, for at ſtaane Andre for en lignende Alejlighed. 
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Henſeender pasfer paa nærværende Art, fan iffe nægtes. Dog indehol— 

der den ogſaa Adſtilligt, ſom iffe ret vel fan finde Anvendelſe paa vor Art, 

næmlig: at Kjæberne ſiges lige lange, naar Munden er lukket; at Gjæl- 

lehuden fun gives fer Straaler; at Bryſtfinnens førfte Straale beffriveg 

fom ben korteſte, anden ſom længfte; at Bugfinnens førfte Straale an— 

gives fom den længfte; at Finnerne nægtes Sfjæl; at Tutallængden 

anfættes fire Gange fan ſtor fom den frørfte Højde; og endelig at Ryg— 

raden ffal tælle 65 Hvirvler, J Linné's Systema hedder det rigtignok: 

habitat in %ceano Belgiam alluente; men derom veed Gronov i fit 

Mus. iclith. næppe Noget; han Fjender felv intet Trivialnavn for den, og 

udtrykker fig ganffe ubeſtemt: «habitat in mari septentrionali», faa at 

han intet Nermere ſynes at have erfaret om dens Forekommen. Intet bor— 

ger os altfaa for, at den linneiffe Pl. Cynoglossus tilhører den euro— 

pæiffe Deel af Nordhavet*). Det udførlige Beviis, Frie paa oven— 

*) Det, fom har foranlediget Linné til at angive det belgiffe Hav 

fom Hjem for den af Groønov beffrevne Flynderart, er vift- 

nof ene og alene ben Omftændighed, at Gronov ſom Synonym hen— 

vifertilen, ien tidligere Afhandling af hang Farbroder om hollandſke 

Fiſke optagen, Flynderart (Acta Upsal. for 1741). Men bette 

Citat er et af be ovenomtalte falffe, ſom blot gjalde Halleflynderen, 

hvilfet af det, under Diagnoſen anførte, hollandffe Trivialnavn 

„Zeilbot“ bliver tydeligt,  Rigtignof fan herimod med Grund 

indvendes, at Gronov i den ovenciterede Afhandling i fjerde 

Bind af Acta helvetica (udfommet 1760, altſaa to Mar ſenere 

end tiende Udgave af Systema naturæ), der blot afhandler hol- 

landffe Dyr, optager ben i Mus. ichth. beffrevne Flynderart, og 

endog tillægger den et hollandfø Trivialnavn: Scharretong. Her- 

ved vil det maaſkee ſynes afgjort, at Arten virfeligt er hollandſk; og der— 

ſom man nu blot vidfte, hvilfen Flynderart de hollandſte Fiſtkere til— 

lægge dette Navn, hvad man vel udenfor Holland nappe veed, ſyntes det 

derved tillige afgjort, hvilfen Art Gronov har meent. Men, da 

efter al Rimelighed foreganende Art, eller Mareflynderen, er hype 

pigere paa ben hollandffe, ligefom paa den engelffe Kyft, end 

Stjærifingen, holder jeg det ogſaa for fandfynligere, at Navnet 

Scharretong tilfommer hiin (om det forreften tilfommer en af 

dem). Og hvad borger desuden for, at Gronov, uagtet han citerer 

fit tidligere Arbeide, har ſammenlignet Fiffernes Scharretong 

med den af ham nogle Mar tidligere beffrevne Flynder, og at han 
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citerede Sted fører for Identiteten af vor PI. saxicola og Linné's 

Pl. Cynoglossus, ftøtter fig meget ftærft paa ben ſidſtes Habitat i det 

belgiffe Dav, i det han anſeer Tvivlen for hævet ved at godtgjore, at 

Gronov's Beffrivelfe pasſer fig meget bedre paa Spindelflynderen 

end paa nøgen anden bekjendt ſkandinaviſk Art; men det er 

aabenbart, at bette Beviis taber meget af fin Kraft, al ben Stund der ingen 

fuldkommen Sikkerhed haves for, at ben gronovffe Art er belgiſt eller ffandi- 

naviſt. Dog, felv om dette indrommedes, man iffe Uovereensſtemmel— 

” ferne i Gronovs Beffrivelfe forglemmes, hvilfe Fries for en Deel 

føber temmelig let hen over, tilbeelg vel endog forbiggaer med Taushed. 

Jeg vil iffe nægte, at nogle af disſe Uovereensſtemmelſer ere mindre 

betydelige, og at man, ved at antage ,,65 Hvirvler” før en Trykfejl iſtedet— 

for 56, hæver en af de ſtorſte Vanſkeligheder. Naar Alt imidlertid ſam— 

menfattes, opnaaer man, med alle Indrommelſer, fun Mulighed, eller højft 

Sandſynlighed, for Identiteten af Pl. Cynoglossus og Pl. saxicola. Og 

bliver nu Talen om Artens Benævnelfe, da er jeg tilbøjelig til at foretræffe et 

Navn, hvis Betydning er fiffer, for et andet, der er forbundet med Tvivl, 

Men blandt be, denne Art fiffert tilkommende, Navne er saxicola det aldſte, 

hvorfor jeg iffe betænfer mig pad, at give det Fortrinet, ffjøndt jeg 

gjærne indrømmer, at nigromanus er mere betegnende). Naar Va— 

lenciennes har optaget dette fidfte paa en Kobbertavle til den gaimardffe 

Rejſe paa Island (Texten til denne Tavle ſynes endnu iffe at være udkom— 

men); maa dette rimeligviis enten beroe derpaa, at den, af Nilsſon felv fenere 

indrømmede, Identitet af Pl. saxicola og nigromanus iffe har været ham " 

befjendt, eller at”det har undgaaet hang Opmarkſomhed, at det førfte 

af disſe Navne er det ældfte. Naar han endvidere tillægger denne 

Flynder det franffe Trivialnavn la Pole, tør jeg iffe for det Førfte have 

ikke fnarere blot har optaget Trivialnavnet af en ældre Forfatter 

(det er den, mig iovrigt ubefjendte Junii nomenclatura, jeg har 

for Øje), uden at have tilftræffelig Stotte for en ſaadan For» 

ening. 

*) Urtsnavnet saxicola publiceredes 1828, nigromanus 1832, og be 

engelffe Fauniſters Pola (hvilket Navn forreften ſynes urigtigt an- 

vendt, og at tilkomme foregagende Art) endnu ſenere. Nilsſons 

Paaſtand paa Anciennitet for fit Navn, fordi han vil have brugt 

det paa fine Forelæsninger et Aars Tid, før det faberffe offentlig= 

gjordes, fan naturligviis iffe komme 1 nogenſomhelſt Betragtning. 
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nøgen Dom om denne — hvilken imidlertid ſynes at ſtride mod 

det før la Pole angivne Straaletal. Bonnaterre til Exempel (PEn- 

cyclopædie méthodique, Ichthyologie, pag. 74) anfætter dette til 96 

for Rygfinnen og til 72 for Gadborfinnen, Tal, der kunde pasſe for 

Pl. microcephalus, men iffe for nærværende Art, Formodentlig vil 

Valenciennes i den forventede Tert tilftræffeligt oplyſe dette Punkt. 

Paa Filfetorvet i Kjøbenhavn gaaer denne Art under Benævnelfer. 

Benævnelfen uægte Tunge eller Tungens Hore-Unge, 

hvorved Fiſkerne viftnof have villet betegne dens Tilnærmelfe 

til Tungen ſom Naringsmiddel; ogſaa kaldes den, ligeſom 

foregaaende Art, Mareflynder, eller, for at antyde Arts— 

forffjælligheden, tynd Mareflynder. Et mere ejendomme— 

ligt Navn for den, og ſom jeg ikke vover at forſoge nogen 

Forklaring af, er Spindelflynder”). Paa Hirsholmen og 

ven Sfagen faldes den Sfjærifing, ved hvilfet Navn, ſom 

jeg efter Faber optager for Arten, man deels har villet antyde 

dens Lighed med Iſingen (Pl. Limanda), deels dens Forekom— 

men ved Stenrev. Naar man derimod paa Hirsholmen end— 

videre benævner den Spaniefarer og i Aalbæk Lojiſing, 

feer jeg mig iffe iftand til at angive nøgen rimelig Udtydning 

af disſe Navne. 

Medens den lille Mund og den hojſt ubetydelige Ruhed af Krop- Beſtrivelſe. 

pen gjøre det let at adffille denne Art fra Slætten (fom 

Desuden ved fin bugtede Sidelinie er tilftræffeligt betegnet) og 

fra Haaiſingen: ville paa den anden Side Mangel af Glat: 

hed og Glands, den fremtrædende Analpig o. f. v. tjene til ligeſaa 

let at ffjælne den fra Mareflynderen. En Ejendommelighed i 

x) Gottſche vil af Fiffere have modtaget den Forklaring, at Navnet 

ſtulde tilfjendegive Fiffens Gjennemſigtighed, „fordi den, naar den 

holdes mod Solen, fader Lyfet ffinne igjennem”, og mener derfor, 

at Spindel er beflægtet med et Spind. Men fort ovenfor be- 

mærfer han ſels, at man i Fiſkerlejerne iffe fjender Navnet 

Spindelflynder,  YWiegmanns Ardiv 1, 157. 
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Farven, ſom jeg ſtrax ffal omtale, og ſom har foranlediget en 

af dens fyftematiffe Benævnelfer (nigromanus), betegner den 

forreften paafaldende blandt afle vore Arter af denne Slægt, 

før iffe at omtale de mærfelige Gruber paa Hovedets blinde 
Side. 

Farven er pan den højre Side rødbrun i det Graalige, 

tildeels med olivengronne Skygger. Bryſtfinnen udmærfes 

ved en fort Spids, ligeſom ogſaa Halefinnen ſtundom vifer fig 

fortagtig mod den bagefte Rand. Ryg- og Gadborfinnens 

Bindehud er gjærne gulgrøn med brune Smaaplætter eller 

Prikker; og Gjællelaagets bagefte Rand vifer ofte en orange— 

gul Indfatning. Fiffens hvide Side er beftrøet med en uende— 

lig Mængde, meget fmaa, forte Prikker. Øjets Pupille har 

en meget dyb blaa Farve, og omgives af en ſmal mesfingfarvet 

Ring; Hornhuden broncefarvet. 

Udmaalinger. 

Totallængde: 1633; B 16 360633 

ftørfie; Højde FI AA 666 

Højde vover Nakken *); A 3375 B 3275 C 335 

Højde vover Gadboret: A 4173 B 417; ( 311”; 

Højde foran Halefinnens Rod: A 15; B 15; C 14"; 

ftørfte Tykkelſe (over Forgjællelaagets bageſte Rand): — — 

BRAG 81/25 

Thtlelſe foran Dale fnnens Rod: ABS IB 2 GERT 

Afſtand fra Snudeſpidſen XXX) til Gjallelaagets bageſte Rand: A 

SBS SE ID EELEs 

Hovedets Højde over Øjneneg Midte: A 2475 B 22“3 0 22; 

det opfpileve Gabs Højde: A 7773 B730 Sy 

det opfpilede Gabs Brede: A 67; B 553 C 6"; 

*) Omtrent mellem Rygfinnens 38te og Gadborfinnens 20de Straale. 

**) gt omtrent over Sideliniens Begyndelſe. 

XX) Ven Snudeſpidſen forſtaaes ber, ligefom i de folgende Maal af 

denne Art, Underfjæbens fremragende Spids, 
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Mellemfjæbeb. Længde pan ben farv. Side: A 427; B 433 C53 

Mellemfjæbeb, Længde paa ben hvide Side: Aß““; B643'75 0643 

Overfjæbeb. Længde paa den farv. Side: A 677; B 6”; C 647"; 

Overkjebeb. Længde. paa den .hvide Side: A 7“; B 773075 

Længden af Mellemfjæbebenets Apofyſe: A 4"; B43 C 45 

Underfjæbens Længde til Artikulationen: A 1037”; B 103 C 10"; 

Afſtand fra Snudeſp. til forrefte Neſebor: A 677; B 67; C 61775 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 33 B3“3 C 475 

Afſtand mellem forrefte og bagefte Neſebor: A 1“3 B — €17 

bagefte Næfebors ftørfte Gjennemfnit: A 473 B33033 

indbyrdes Afſt. mellem forrefte Par Næfeb.: A44 "75 B 41775 (417; 

” indbyrdes Afſt. mellem bagefte Par Neſeb.: A63; B 427; € 53" 5 

Afſt. mel. bag. Næfeb. og Ojets forr. Rand: A14; B14 3 Sd 

Afſtand fra Snudeſpidſen til nederfte Ojehules forrefte £ Rand : 
53 B ——— C 5 

Afſtand fra Snudeſpidſen til overſte Djehules forreſte Hand: 4 

INNER sted ÅG DELER GR UD EDER 

øverfte Øjehuleg Lengdegjennemſnit: A 104775 B 104775; C 1033 

øverfte Diehules Hojdegjennemſnit: A 8”; B 6775 € 7377; 

nederfte Øjehules Længdegjennemfnit: A 81'7; B 977; € 92”; 

neverfte Øjehules Hojdegjennemſnit: A 63“3 B73 C 775 

nederfte Dies Lengdegjennemſnit: A 8“; B 873 08343 

Pandens Brede mellem Øjnene (iffe ED Øjehulerne): A 133 

BAG ANT 

Afſtand fra nederfte Ojehules bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte 

Hands SAD SE BEONE SE ONS 

Afſtand fra nederſte Ojes nederfte Rand til Hovedets nederſte 

Reee 

Gijallelaagsſtykkets ſtorſte Brede: A 91775; B94; C 103 

Afſt. fra Sundeſp. til Rygf. Begynd.: A 17“3 B 15445 C.1617”; 

Rygfinnens Længbeftræfning: A 1237; B 122"; € 113”; 

bankens ftor ter Dø be SA 636 

Rygfinnens Afſt. fra Halefinnens Rod: A 17; B 54/0; CSS 

Bryſtf. Længde paa den farvede Side: A 184, B19/ CTS 

bens Br. ved Boden bag den farv, Side: A 417753 BAS CA 

Bryftf. Længde paa ben hvide Side: A 147; B 144'75 0 13"; 

dens Br. ved Roden paa den hvide Side: A4'7; B33'"; C Ayn: 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A214“; B2375 2,3"; 



346 

Bugfinnernes Længde: A 1047; B 12/7; C 11/7; 
Bugfinnernes Brede ved Roden: AA. 4775 B 4): CsANUSS 

Gadborets Afſt. fra Bugfinnernes Rod: A NVE BAM GDI 

Længden af Sadboret: AA 2975 B 19774: 0 14775 

fra Gadboret til Gadborf. Begyndelfe: A 5“; B 2375 € 23'"; 
Gadborfinnens Længbeftræfning: A 1017; B 107; 0 93”; 

Gadborfinnens flørfte Hojde: A 154775 B 15773 0 347; 

Gadborfinnens Afftand fra Halef. Rød: A 317; B — * Cs 

Dalef. ftørfte Loe, fra Rod. paa Siderne: A 3“3 B 3175 3175 

Halefinnens Længde i Midten: A 2575: B 37; 0 233 

den udfpændte Halefinnes ſtorſte Brede: A 310, B 302. 

Hovedet er lille; dets Længde indeholdes, fagvidt min 

Erfaring gaaer, altid over fer Gange, men aldrig fuldt fyv 

Gange i Totaffængden. Profilen, ſom dannes af den ned— 

ſtigende Pande og den opſtigende Underfjæbe, udgjør en Vinkel, 

Der ev noget Mindre end en Ret. Snuden ſtejlt nedſtigende, 

meget fortere end nederfte Øjes Længdegjennemfnit. Gabet 

meget ffraat nedftigende, og Underfjæben derfor fremragende 

noget foran Overkjeben. Knuden paa Foreningspunktet 

af Underfjæbens Grene meget tydeligt fremtrædende. Mun— 

Den meget Mille; det opſpilede Gabs Højde indeholdes omtrent 

4 Gange i Hovedets Længde; formedelſt Snudens Korthed 

naaer desuagtet, naar Munden er lukket, Overfjæbebenet hen 

under nederſte Øjes forrefte Rand. Læberne ere vel noget 

tyffe, dog i ringere Grad end hos foregaaende Art. Tæn- 

derne lodrette, ſerdeles ſmaa, men ganſte tæt ftillede, faa at 

De danne en uafbrudt Ræffe; af Form ere de fuldkomne Sfjære- 

tænder eller mejſeldannede; de viſe næften ligeſaa ſtor Brede 

ſom Højde,=) ere bredere foroven end ved Roden, lige afffaarne, 

*) Vel at mærke, inden Tandfjødet, eller den dereg Rod omgivende 

Hud, borttages. Naar derimod denne er omhyggeligt fjærnet, og 

ifær naar Tandrakken underføges fra dens indre Side, vil man 

fee, at Tendernes Højde er ftørre end deres Brede. 
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temmelig ſtumpe; deres Tykkelfe ved Roden (i Retningen forfra 

bagtil) overgager meget betydeligt deres Brede ſammeſteds, og 

de ere faa ftærft befæftede til Kjæbebenene, at man fun med 

Vanſkelighed adffiller dem fra disfe. Paa den farvede Sides 

Mellemfjæbebeen har jeg fundet tolv til tretten Tænder, der 

aftage lidet i Storrelſe Retningen bagud; paa den hvide ” 
Sides Mellemfjæbebeen talte jeg toogtyve til treogtyve, paa 

ſamme Sides Underfjæbebeen indtil fireogtyve; paa den far- 

vede Sides Underfjæbebeen ni indtil fjorten.) Tænderne vife 

overhovedet fun meget ringe indbyrdes Forſtjcl 1 Storrelfe. 

JF Overfjæben bag Tænderne et lille Kræbefejl; i Under; 

fjæben antydes Kjabeſejlet blot ved endeel Længdefolder af 

Huden tæt bag Tænderne, hvilfe Folder bagtil begrændfes af 

en fvagt fremragende Tvarfold.**) Den lille Tunge ligger 

faa langt tilbage, at det ſvagt kloftede Gab nævpe tillader at 

bemærfe den; den er middelmaadigt adffilt fra Underfjæben, 

ſtumpt tilfpidfet, ſterkt konver. Svælgtænderne i Over: 

fjæben ere lidt ſtorre end Kjæbetænderne, ſtumpt koniſte eller 

tildeels næften cylindriffe, ved Roden næften berorende hver- 

andre, men noget divergerende med Spidſerne. Hvert Svælg- 

been har en, noget ffraatftillet Tværræffe; altfaa tre Tvær- 

rælfer paa hver Side, hver Ræffe almindeligt med fyv 

Tænder, "") Disſe Tænder ere indbyrdes iffe meget forffjællige i 

*) Gottſche angiver Tændernes Tal til 11—21, og der finder vift- 

nof nogen Afverling Sted, ffjøndt indenfor temmelig fnævre Grandſer. 

**) Længer tilbage i Mundhulens overſte Hvalving dannes et andet 

Kjæbefejl tæt foran Soelgbenene. Markes fan, at medens Mund— 

hulens forreſte Deel er hvid, bliver den allerbageſte Deel, tillige 

med Gjallelaagenes indre Flade, fortagtig. 

XXX) Vaaben farvede Side fandt jeg, til Exempel, hog et Individ fyv Tænder 

i forrefte Ræffe, fer i anden, fyv i tredie; men hos ſamme Individ 

pan den hvide Side fer Tænder i forrefte Ræffe, fyv i anden og fyv i 

tredie. Stundom træffes otte Tænder pan et eller flere af Svælgbenene. 
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Storrelſe; dog ſynes den mellemſte Rakke at have de ſtorſte 

Tænder, og i hver Næffe ere atter de midterſte de ſtorſte. J 

Underfjæben ere Svælgtænderne meget mere tydeligt og beftemt 

foniffe end i Overkjaben, meget videre ffilte fra hverandre og 

for en Deel noget ſtorre; de danne paa hvert af de to Svalg— 

been fo, lidt ffraa Længderæffer; i den indre af disſe fandtes 

fun elleve, men ftørre Tænder, 1 den ydre femten, men mindre, 

Neſeborene ere ſmaa, vanffelige at bemærfe, og ligge 

nær Øjet; det forrefte Par har Rorform, det bageſte frem— 

ftiller fun to ovale Aabninger; det forrefte Neſebor paa den farvede 

Side ligger i Linie med den nederſte Øjehules forrefte Rand, lidt 

ovenover denne; i ringe Afftand fra dette, i ſamme horizontale 

Linie og nær Øjehulens Kam, findes det andet Neſebor; paa 

den hvide Side iagttages det mærfelige Forhold, at det rordannede 

Næfebor ligger længer tilbage end det, man ellers plejer at 

falde det bagefte (ffjøndt lidt nedenfor dette); iøvrigt ere de begge 

anbragte omtrent i Linie med nederfte Øjehules forrefte Rand, 

altfaa foran overſte Øjehule og langt foran Rygfinnens Be— 

gyndelſe. Øjnene. ere temmelig ftore (den øverfte Ojehules 

Længdegjennemfnit omtrent ligt med 1 af Hovedets Længde), 

fremftaaende og ligeſom opſvulmede, med temmelig ſtore Oje— 

laage og med meget fjendeligt ffraa Stilling, det overſte bag 

det nederfte; ) tøvrigt er, ſom fædvanligt, den øverfte Ojehule 

oval, den nederfte mere kredsrund (eller, rettere, noget utydeligt 

firfantet). Pandekjolen mellem Øjnene meget fmal, ffarp, 

glat; forfvindende bag Ojehulerne. Forholdet af Gjælles 

ſpalten har intet Ejendommeligt. Gjælleftraalernes 

Tal er det regelmæsfige, fyv; men af disfe iagttager man fun 

fire med Tydelighed; de to førfte ere næmlig faftvorede til 

Gjællelaagetg inderſte Flade, og kunne forſt ved Disfeftion 

%) Jeg har fædvanligt fundet den bagefte Rand af det nederfte at falde 

ſammen med 2 eller $ af bet øverftes Længde. 
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underſoges, og den lille fyvende ligger tildeels ſtjult under et 

Muffellag, og er ſammenvoxet med den tilfvarende fra modfatte 

Side, hvorfor den let undgaaer Opmærkſomheden. Straalerne 

ere alle tynde, fvage, fabeldannede. Forlængelferne paa 

Gjellebuernes øvre fonfave Rand ere færdeles fmaa, foniffe, 

glatte; de aftage i Storrelſe fra de ydre Gjællebuer til de 

indre, og paa hver Gjellebue mod begge Ender, faa at de 

yderfte i Ræffen endog blive meget vanffelige at iagttage. Alle 

Gjællebuerne have hver fun een Rakke Forlængelfer; paa de 

fo yderfte Par talte jeg ti Forlængelfer 1 Ræffen, paa det 

tredie Par ni, paa det fjerde eller inderfte fun fyv. Den 

indenfor Forgjællelaaget anbragte Bigjælle er af Middel: 

ſtorrelſe, med ferten eller ſytten Hudfolder. 

&rovpens Form er almindeligt lidt mere langſtrakt end 

hos Mareflynderen, og den ſtorſte Højde indeholdes gjærne 

tre Gange, eller dog næften- tre Gange, i Totallængden. Ryg 

finnen tager fin Begyndelſe omtrent over Enden af øverfte 

Djehules førfte Trediedeel, undertiden ogfaa over øverfte Oje— 

hules forrefte Rand. Straalerne, ſom med Spidſerne rage 

frem af den middelmaadigt flærfe forbindende Hud, ere enkelte; 

dog fan man paa de ni eller ti ſidſte under Mikroſtopet, eller 

med en ſtæerk Lupe, opdage Spor til en begyndende Kloft— 

ning af Spidſerne. Den flørfte Højde naae Straalerne om— 

trent med den 4Åde, og de vedligeholde derpaa denne omtrent 

gjennem en Snees af de følgende Straaler, inden de atter 1 

fjendelig Grad aftage; ſidſte Straale har omtrent 3 af forſte 

Straales Længde; og denne indeholdes atter tre Gange eller lidt 

mere i den længfte Straale. Bryſtfinnen paa ben farvede 

Side er temmelig fort; dens Længde indeholdes ti til elleve 

Gange i Fiſkens Totallængde; af Form er den langſtrakt, ſmal, 

tilfpidfet; dens Brede ved Roden ſynes altid at indeholdes 

mere end fire Gange, men aldrig fulde fem Gange, 1 dens egen 

Længde. Forſte Straale omtrent halvt faa lang ſom anden, 
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denne lidt kortere end — ſom atter er lidt kortere end fjerde, 

den længfte ; =) femte Straale af lige Længde med tredie; fidfte 

Straale næften ligeſaa lang ſom førfte. Med Undtagelfe af 

de tre forſte Straaler, ſom ere udeelte, har jeg fundet Straa— 

lerne kloftede en Trediedeel indtil Halvdelen af Længden.) 

Paa den hvide Side er Bryftfinnen betydeligt fortere, og inde⸗ 

holdes omtrent fjorten Gange i Totallængden; derimod er den 

forholdsvis lidt bredere end paa den farvede Side (ſtjondt ab- 

folut gjærne fmallere), og dens Brede indeholdes fun fire, eller 

endog 34, Gange i dens Længde; forſte Straale overftiger noget 

Den andens halve Længde; fjerde og femte de længfte, indbyrdes 

omtrent ligelange; ſidſte lidt kortere end forſte; de to førfte 

Straaler udeelte, de ovrige noget kloftede. Bugfinnerne ere 

endeel kortere end Bryſtfinnerne; Lengden af Bugfinnen paa 

den farvede Side, ſom er kjendeligt ſtorre end paa den hvide 

Side, indeholdes 46 til 19 Gange i Totallængden; Formen er 

temmelig bred (Breden ved Roden indeholdes 24 til 3 Gange 

i Længden); paa den farvede Side har jeg fundet anden Straale 

læengſt, ffjøndt fun ubetydeligt længer end tredie; paa den hvide 

Side ſynes tredie Straale at være den fængfte ; fidfte Straale 

ev fortere end førfte, dog paa den hvide Side fun meget ube- 

tydeligt; forſte Straale enkelt, de ovrige kloftede. Bugfinnerne 

ſtjule Gadboret, og Finnen paa den farvede Side naaer med ſin 

Spidſe Gadborfinnens forſte Straale. Gadboret, ſom 

paa Siderne fortil omgives af Bugfinnernes forlængede 

Bindehud, danner en temmelig flor Længdefpalte i Bugens 

ffarpe Kant, nøget nærmere Bugfinnernes Rod end Gadbor— 

finnens Begyndelſe, med Aabningen drejet lidt til den hvide 

%) Hos nøgle Individer har jeg fundet ottende og niende Straale 

at være de længfte. 

xx) Blandt mine Optegnelfer finder jeg, at jeg har underſogt Exem— 

plarer, hos hvilfe førfte, ellevte og tolvte Straale vare enfelte, de 

mellemliggende kloftede. 
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Side. Urethralpapillen vifer ſamme Forhold ſom hos 

Slægtens andre Arter. J ringe Afſtand bag Gadboret frem— 

træder Poſtabdominalbenets Pig gjennem Huden. Gadbor— 

finnen tager fin Begyndelfe omtrent under Rygfinnens fyt- 

tende eller attende Straale, et Styffe bag Bryftfinnernes Rod ; 

dens Længdeftræfning overgaaer noget den halve Totallængde 

(Forholdet omtrent fom fem til fire). Den ſtorſte Højde op— 

naaer Finnen allerede med toogtyvende eller treogtyvende 

Straale; ſidſte Straale har omtrent forſtes halve Lengde, og 

indeholdes omtrent tre Gange i den længfte Straale; de tolv 

eller tretten fidfte Straaler har jeg fundet kloftede i Enden, 

de øvrige enkelte. Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod 

er omtrent lig med Rygfinnens Afftand fra ſamme, eller Midt 

ringere end denne; den udgjor iffe Halvdelen af Halens Højde 

foran Halefinnens Rod, ſtundom endog fun en Trediedeel af 

denne. Halefinnen er fun af middelmaadig Længde (den 

indeholdes gjerne henimod fyv Gange i Totallængden); den 

har de længfte Straaler i Midten, og dens bagefte Rand bliver 

derfor fonver efler noget vinkeldannet; foruden atten eller nitten 

længere Straaler (der døg ingenlunde ere lige lange, men, fom 

bemærfet, gradeviis tiltage fra Siderne mod Midten) har den 

paa hver Side to førte. De femten midterfte Straaler har 

jeg fundet kloftede (af disſe atter tretten dobbelt kloftede), de 

andre enkelte. 

Sidelinien ffraaner ganffe ubetydeligt ned over Bryſt— 

finnerne og omtrent i disfes Længde, men bliver derpaa hori— 

zontal; den fortfætter fig ud vover Halefinnen lige til dennes 

yderſte Spidſe, langs med den nederſte Rand af den (tiende 

lange eller) tolvte Straale. 

Sfjællene kunne juſt ikke ſiges at være meget ſmaa, 

efterdi, til Exempel, de ſtorſte hos et Individ af omtrent fem— 

ten Tommers Længde holde 2“ eller Midt mere i ſtorſte Gjen— 

nemſnit. Imidlertid bevirker dog Taglægningen, der for en 
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flor Deel er ſaaledes, at fun en Trediedeel eller en Fjerdedeel 

af Skjecllet vifer fig, at Sfjælræffernes Antal bliver betyde 

ligt. Sidelinien gjennemlober faaledes over 120 Sfjælræffer 

fra Gjellelaagets bagefte Rand til Halefinnens Rod=), og ved 

Sidelinien findes dog de ftørfte Sfjæl, medens de derimod aftage 

mod Ryg og Bug. Fra Sidelinien til Rygfinnens Rod har 

jeg, hvor Breden er ftørft, talt 32 eller 33 Sfjæl, fra Side- 

linien til Gadborfinnen nogle og fyrretyve; den mindre regel; 

mæsfige Anordning af Sfjællene, jo længere man fjærner fig 

fra Sidelinien, gjør det imidlertid vanffeligt, med fuldkommen 

Nojagtighed at beftemme Sfjælræffernes Antal. Den forrefte 

Deel af Beenfammen mellem Øjnene, Snuden, Munden=>) og 

Gjællehuden ere uden Sfjæl; den øvrige Deel af Hovedet tæt 

ffrældæffet, og Sfjællene tydeligt taglagte, ſtjondt viſtnok min— 

bre fuldftændigt end paa Kroppen. Ogſaa alle Finnerne ere 

temmelig rigeligt forfynede med Sfjæl, faavel paa Straalerne 

fom paa den forbindende Hud; dog naae Sfjællene ikke Straa— 

lernes Spids uden tildeels paa Halefinnen, hvis Rod tillige 

er ganſke indhyllet i ſtore Sfjæl. Ryg- og Gadborfinnen ere rige— 

ligt ffjælvæbnede mod Midten, eller hvor Straalerne ere fængft. 

Bryſt- og Bugfinnerne have, ſom fædvanligt, ingen Sfjæl paa 

Den indre Side. Med Henfyn til Formen frembyde Sfjællene 

talrige Modififationer af det. Rundagtige og Ovale, tildeels 

med ſtumpt fremtrædende Vinkler; Kroppens Sfjæl vife faa- 

ledes ofte Tilnærmelfe til det Firfantede, Halens til det Fem— 

og Serfantede. Som fædvanligt har Halen de ftørfte, Fin— 

nerne (dog Halefinnen undtagen) de mindfte Sjæl. Af Be: 

ffaffenhed ere Sfjællene tynde og hudagtige. Vaxtringene fine, 

iſer mod Randen af Sfjællet, og derfor i ſtort Antal, uagtet 

x) En Stræfning af omtrent ti Tommer hos et Individ af femten 

tommers Længde, 

**) Underfjæben paa ben hvide Side har dog bagtil nogle Sfjæl, 
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de paa Midten af SFjællet i en temmelig betydelig Stræfning 

ere udflettede; paa et SFjæl af to Linters Længde har jeg talt 

vover 70 Vaxtringe. Viften er noget utydelig, indtager 

paa ſtore Sfjæl iffe blot den forreſte men ogſaa endeel af den 

øverfte og nederſte Rand, eller tilſammen omtrent en Tredie— 

deel af Sfjællets Omkreds, og har t faa Tilfælde omtrent 

tredive Bifteftraaler, Den bagefte eller fremragende Rand er 

glat afrundet, ganffe uden Torne eller Cilter; men derimod er 

Aderfladen af denne Sfjællets fremragende Deel noget ujævn, 

eller ligeſom chagrinagtigt kornet, hvilfet bevirker, at Fiffen, 

iftedetfor at befidde en ſaadan Glathed for Folelſen ſom Mare— 

flynderen eller Nødfpætten, bliver lidt ru for Fingerſpidſerne. 

Dog beſidde ingenlunde alle Skjallene denne Egenſkab i lige 

Grad; tydeligft fynes den mig at fremtræde paa den farvede 

Side omkring Bughulen. Det er ifølge denne Egenffab, at 

gaber med Net angav Spindelflynderen ſom „lidt ſtrub— 

bet, men, forſommende en nøjagtigere Underſogelſe, lod fig 

forlede til at antage Sfjællene for at være tandede; hvorved 

atter Nilsſon bragtes til at afføndre fin Pl. nigromanus 

fra Fabers Pl. saxicola*). Sideliniens Sfjæl ligge dybt, 

og bedæffes for oven og neden af de nærliggende Ræffer, fun 

Slimkanalen undtagen; den egentlige Beenfanal indtager fun 

den bagefte Halvdeel af Sfjællets Længde, medens Biften ind- 

tager den forreſte. 

Bughulen er hos denne Art ualmindeligt Mille, idet, hos 

et Individ af femten Tommers Længde"), dens Længde fra 

Mellemgulvet til Poſtabdominalbenet fun udgjor halvanden 

Tomme (eller omtrent 2. af Totaflængden), dens Højde bhen- 

imod fø Tommer, Den vifer det fædvanlige Farveforhold, 

eller har paa den hvide Side et hvidt, paa den farvede et 

x) Tidsſtr. f. Naturv., Iſis, Prodr. Ichth. Scand. J. s. c. 

xx) Ogſaa de følgende Maal have Henſyn til dette Individ. 

Danmarks Siffe, IL, 93 

Indre Byg⸗ 
ning. 



354 

fort Peritønæum, hvilfet ogſaa gjælder de, henimod tre 

Tommer lange, til Generationsorganernes Optagelſe beftemte, 

Forlængelfer af Bughulen paa Siderne af Halen, Den rød- 

brune Lever har jeg fundet betydeligt mindre end hos de 

flefte andre Flynderarter (omtrent 11 Tomme fang og $ Tomme 

bred), og følgelig i meget ringere Grad bedæffende de øvrige 

Indvolde, naar Bughulen aabnes fra den hvide Side; derimod 

fynes den højre Lap mig hos denne Art at være ftørre i Forhold 

til den venſtre. Den lille Galdeblære ligger ſom fædvanligt 
foran i Bughulen paa den højre Side, og er forfynet med en lang, 

bagudrettet Galdegang. Efterat Maven har naaet Poftab- 

dominalbenet, bøjer den fig, ſom ſedvanligt, ned mod Gadboret, 

og udfender førft 1 Nærheden af dette Tyndtarmen og Blind 

tarmene, hvorpaa den fædvanlige Bugtning af Tarmen ind; 

træffer; dog ſaaledes, at en Bugt gaaer lige bagud henimod to 

Tommer ind i Bughulens Generationsforlængelfe paa den farvede 

Side. Længden af den hele udftrafte Tarmefanal fun omtrent 

ti Tommer (2 af Totallængden), hvoraf Spiſeror og Mave 

tilfammen udgjøre to Tommer elfer 1, Spiſeror og Mave fun 

middelmaadigt ftærfe (eller maaffee fnarere temmelig tyndhudede), 

det førfte meget fort (det har næppe mere end 1 af Mavens 

Længde), indvendigt foldet; derimod vifer Maven ingen eller 

fun utydelige Spor til Lengdefolder. Betegnende før nærvæ- 

rende Art er Blindtarmenes Antal (fyv, eller ſtundom fun fer) ; 

de udgaae langs Tarmens Begyndelfe i to Rakker, og ere tem— 

melig ſmaa, dog af forffjællig Længde; den fidfte pleier at være 

fængft, og har omtrent en Tommes Længde. Tarmen er af 

meget ringere Diameter og mere tyndhudet end Maven; dog 

modtager Maſttarmen en temmelig betydelig Udvidelſe. 

Nyrer og Urinblære ere paa fædvanlig Maade ftærft ud— 

viklede. 

Rnoglebyg ⸗ De Knogler, ſom bidrage til Mundens Dannelſe, ere 
** ingenlunde fvage, men derimod alle forholdsviis af ringe Stør- 
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relſe. Mellemkjæebebenets tandbærende Green paa den 

farverne Side er endøg faa fort, at den i Længde ftaaer tilbage 

for den mod Panden rettede Apofyfe. Paa den blinde Side 

viſer Mellemkjabebenet ringere Afvigelſe fra den fædvanlige 

Form, og ben tandbærende Green overgaaer iffe ubetydeligt 

Apofysen i Længde. Hvor fmaa Overfjæbebenene end 

ere, faa har dog deres øverfte, mod Panden rettede, Ende en 

endog ganffe ualmindelig Udvikling og Styrfe. Underfjæbens 

Grene vife en betydelig Højde i Forhold til deres ringe Længde ; 

ifær gjælder dette den farvede Side, hvor den ſtorſte Højde 

omtrent er lig med den halve Længde, hvilfet beroer paa en 

pludfelig og betydelig Udvidelfe af Knoglen ſtrax bag den tand— 

bærende Deel. Hageknuden er paa begge Underfjæbens Grene 

meget ſtor, og træder meget ſpidſt og ffarpt frem; paa den far— 

vede Side vifer Grenens underfte Flade tø middelmaadigt ſtore 

Gruber for Slimkirtler; paa den hvide derimod fire, af hvilfe 

den forreſte er Mille, den næfte middelmaadig, de to fidfte meget 

ftore, iſer den bagefte. Forgjællelaaget paa den farvede 

Side har omtrent Form af en noget afrundet ret Vinfel, og 

er forfynet med fire middelftore Gruber, to paa den lodrette 

og fo paa den vandrette Green. Paa den hvide Side er 

gorgjællelaaget kortere, bredere, temmelig regelmasſigt halv— 

maanedannet, udhulet næften i hele fin Udftræfning af fire, 

overordentligt ſtore Slimgruber og desuden i begge Ender 

rorformigt. Ogſaa i felve Kraniet findes paa denne Side 

endeel ſtore, af Sliimkirtler opfyldte, Gruber, De øvrige 

Gjællelaagsfnogler ere faa tynde og hudagtige (Mellemgjæl- 

lelaaget døg i ringere Grad), at de næften umærfeligt gaae 

over i den omgivende Hud. Rygraden tæller 56 til 58 

Hvirvler; jeg har ſelv iagttaget begge disſe Tal, og det er i 

fig felv rimeligt, at Ryghvirvlernes Antal fan være nogen Af— 

vexling underfaftet hos en Art, hvor Straaletallet + Ryg⸗ og 

Gadborfinnen varierer faa betydeligt; at derimod nogen yderligere 

23 
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Tilnærmelfe til det af Gronov for den finneiffe Pl. Cyno- 

glossus angivne Tal (65) ffulde finde Sted, fader fig ikke med 

øje antage. Tolv af Hvirvlerne bidrage til at begrændfe 

Bughulen. De vyftigende Tornefortfættelfer tiltage 

i Længde omtrent til femtende eller ſextende; de fire førfte ere 

ftærft fammentryffede fra Siderne. Mellem Poſtabdomi— 

nalbenet (fom forneden udvider fig noget fpydformigt og 

bagtil har en dyb Rende) og førfte Halehvirvels nedftigende Torne: 

fortfættelfe findes fyv Interfpyinalbeen, Foruden den fidfte 

viftedannede Halehvirvel bidrage ogfaa de to foregaaende noget 

til at underftøtte Halefinnen med deres Tornefortfættelfer. 

Afarter af Sfjærifingen fjender jeg ikke; den ſynes 

altid at have Øjnene paa den højre Side. Gottſche's For: 

modning (I. c. pag. 158), at der muligt + det nordlige Katte- 

gat funde findes Exemplarer med cilierede Sfjæl, hvorved Fa— 

berg Angivelſe vilde forflares, har hidtil ikke fundet Be— 

fræftelfe, og vil rimeligvis heller ikke i Fremtiden. 

Almindeligt træffes denne Art af ferten til atten Tom— 

mers Længde; om den i nogen betydelig Grad vverffrider denne 

Størrelfe, er mig ubekjendt; dog tvivler jeg derpaa, da Fi— 

fferne 1 det nordlige Kattegat ingenſinde erholde Individer, der 

ere fønderligt ſtorre. 

Uagtet jeg ikke paa den veſtlige norffe Kyſt har feet denne 

Flynderart, eller hørt den omtale, er der døg ingen Tvivl om, 

af den der forekommer, efterdt den, ſom ovenfor (S. 339) an- 

tydet, træffes i det islandffe Hav. Ved den engelffe Kyſt 

fynes den meget fjælden, og er førft i den fenefte Tid der be- 

mærfet. J Kattegattet fan den juſt iffe kaldes frælben, ſtjondt 

viſtnok fjælonere end de førhen omtalte Flynderarter, maaſkee 

Mareflynderen ene undtagen. Ved Jyllands Veſtkyſt har jeg 

ikke bemærfet den, og i Oſterſoen gaaer den ikke ind, ſaavidt 

jeg har funnet bringe + Erfaring. 
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Med Undtagelſe af, at den, fom et af dens Trivialnavne Levemaade. 

betegner, opholder fig ved Stenrev, er mig aldeles Intet om 

dens Levemaade befjendt. Den fanges fun tilfældigt mellem 

Rodſpætter paa fem til otte Favne Vand. Sejglivet er den 

ikke, hvorfor Kvafeffipperne aldrig bringe den til Kjøbenhavn. 

Jeg har ingenfinve kunnet erholde unge Individer af denne Art 

(under tolv Tommers Længde), uagtet den fanges hele Aaret 

igjennem, og det ſynes derfor næften, at Angelen af denne 

Art ikke ſoger Kyſten, ſaaledes ſom af vore andre Flynderarter. 

Dog dette maa jeg overlade fremtidige Grandffere af vore 

Fiſtes Naturhiſtorie at oplyſe. 

Dens Naring fan, ifølge Mundens Bygning, naturligviis Narins. 

fun beftaae i ganffe fmaa Dyr. Dens Ophold paa Sten— 

bund vilde i fig felv fede til ben Formodning, at den henter 

fin Føde fra de mange, paa Laminarier og andre Tangarter 

levende, Smaadyr, ifær af Bløddyr: og Kræbsdyr - Klasferne; 

og dette har jeg ogſaa fundet befræftet ved Underføgelfen af 

Deng Tarmefanal, i hvilfen jeg til Exempel har fundet Sfaller 

af Risſoa'er, Lacuna'er o. f. v., men ogſaa Annelider. 

J et den 22de Juli fanget Individ af ſytten Tommers Sorplantnins. 

Længde vare Rognſakkene næften ofte Tommer lange, og Rog— 

nen ſyntes gydeferdig. Maaffee funde denne Arts Legetid derfor 

antages hos os at indtræffe omtrent i Begyndelſen af Auguſt. 

Spindelflynderen er en færdeles velſmagende Fiſt, 

og fan, ſtegt, fættes meget nær Tungen i Fortræffelighed. 

Jeg har endog oftere hørt Fifferne erflære den for et bedre 

Neringsmiddel end Tungen, om man forreften vil indrømme 

dem nogen Stemme i et Smagsſporgsmaal. Grunden til, af 

den i Kjøbenhavn iffe fynes tilbørligt anerkjendt, kunde maaffee 

ſoges deri, at man iffe pleier at fee den paa Bordet, før den 

har været et Par Døgn af Havet. 

Lernæer og Indvoldsorme ſynes ikke hidtil at være op-  Siender. 

dagede hos denne Art; idetmindſte er Intet derom mig bekjendt. 

Unvendelfe. 
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60de Art. Haaiſingen (FPiatessa limandoides EI.). 
Farven graaligt rødbrun, almindeligt uden 

tydelige Plætter. Formen noget langſtrakt og 
ſmal. Sidelinien næften lige. Sfjællene temme— 
lig ftore; deres fremragende Rand tornevebnet, 
og Fiſken derfor ffarp at beføle. Halefinnens ba— 
geſte Rand vinkelformigt udadbojet. Bag Gad: 
boret en fremragende Beenpig. Hovedets Lengde 
indeholdes henimod fem Gange, den ftørfte Højde 
fædvanligttreGangeiTotallængden. Gabet ftort; 
det opſpilede Gabs Højde lig med eller ftørre end 
Hovedets halve Længde. Tænderne temmelig ſtore, 
ſpidſe, fvagt krummede, noget adſkilte, i ſtort An— 
tal. Øjnene omtrent lige over hinanden. Been— 
kiolen mellem Øjnene ffarp og glat. Otte Straa— 
ler i Gjællehuden. Finnernes Straaletal: 

Rygf. 84; Bryftf. 10; Bugf. 6; Gadborf. 64; Halef. 18.*) 
(78-88) (1911) (60-63) (17-19) 

*) Finnernes Straaletal var hos ni Individer ſom følger : 
Totall. 124"; Rygf. 83; Bryſtf. 11; Bugf. 6; Gadbf. 64; Halef. 18, 
FIRER! VENN DN P.G SMEDEN EST 6; — 66; — 18, 
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Pontoppidans Atl. I, 649: Pleuronectes Linguatula? Synonymi. 

Muͤllers Pror. n. 337: Pl. Linguatula? 

Bloch, ausländ. Fiſche II, 116: Pleuronectes Limandoides. 

Saber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 244: Pleur. Limandoides. 

— Iſis, 1828 S. 878: Pl. Limandoides. 

Nilsſons Prodr. S. 53: Pl. Limandoides. 

Gottſche, Wiegmann's Archiv 1835, II, 168: Hippoglossoides 

Limanda. 

Darell, Br. fish. II, 224: Platessa limandoides. 

Sundevall, Skandin. Fiffar S. 117: Pleur. Limandoides. 

Pontoppidans Atlas I tab. 27 (flet). Blod) tab. 186, Afbildninger. 

Fries og Ekſtrom tab. 27. 

Efter de tilfteveværende Data — en Afbildning, et ſyſtematiſt Navn Demares 

øg to Trivialbenævnelfer — at afgjøre, om Pontoppidans Pleuronec- Synonym. 

tes n. 6 ffal henføres her, har viſtnok fine Vanſteligheder: Afbildningen 

er næmlig meget raa og ufuldkommen; det ene af Pontoppidans 

Trivialnavne, Bafffulle, er af ufiffer Betydning (fee ovenfor Side 

250 Anm.), og viftnof anvendt af ham paa Lyffe og Fromme; bet 

andet, Tungens goreunge, tillægges mere end en Art; og hvad bet 

ſyſtematiſte Navn angaaer, da giver bette, ſom jeg ſtal forføge at vife, 

iffe ganffe den Oplysning, man ſtulde vente, Linnés Pleuronectes 

Totall. 1137; Rygf. 84; Bryftf. 19; Bugf. 6; Gadbf. 625 Halef. 18. 
2 

LEDE & KU KE SS SE ES SAS 

— di”; — 813 — Hs — 63 — 643 — 18. 
EEN —66 ISLE 

BENE TY 88 6 60 6 

—— 68; — 18, 

SEERE NIKKE I TERESE OR SSG ES SVERRE ET NSG HS 1. 

Ut det er vanffeligt, at faftjætte nogen Norm for Ryg- og 

Gadborfinnens Straaletal, godtgjores tilftræffeligt ved de oven— 

ſtagende Tællinger; hvad man iøvrigt, med Henſyn til den ſidſte 

af disſe Finner, iffe ſtulde formode efter Gottſche's Angivelſer, 

idet han, blandt fer underſogte Individer, talte 64 Straaler hos 

tre og 65 hos de øvrige tre, Det er efter Gottſche's Autoritet, 

at Halefinnens Afvigelfer ere tilføjede, da jeg ſelv iffe har fundet 

andet Tal end atten i denne Finne. 
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Linguatula beroer paa to Autoriteter, Artedi og Gronov. Ved at 

føge Kilderne, finder man, at Linné, dog efter Gronovs Exempel, har 

ſammenblandet fo Arter: en i Middelhavet ved Rom forekommende, den 

artediſte; og en anden, paa den hollandſte Kyſt under Navnet Scharre 
velbefjendt, Art”). Middelhavs-Fiſken vedkommer os iffe her, og det 

Samme ſynes at kunne figeg om den hollandffe, efterdi Gronov til- 

lægger ben 68 Straaler i Rygfinnen og 55, i Gadborfinnen”); og 

Artsnavnet Linguatula maatte altſaa i ethvert Tilfælde være urigtigt 

anvendt af Pontoppidan, derſom han har villet betegne nærværende 

Art dermed, At dette Sidfte dog virfeligt har været Tilfældet, er man 

imidlertid nogenlunde berettiget til atantage; thi han fan jo dog ved fin Pl, 

Linguatula efter al Rimelighed iffe have meent Andet end en af deto paa 

vort Fiffetorv under Navnet Tungens Zoreunge befjendte Arter: Pl. 

saxicola og Pl. limandoides. Og af disſſe er det fun den fidfte, ſom 

fvarer til den linneiſte Diagnoſes «dentibus acutis»; hvad allerede 

Gottfdje har bemarket. Ogſaa fynes Afbildningen, forſaavidt Noget 

tør ſſuttes af denne, at tale herfor, idet Øjnenes Stilling er betegnet 

omtrent fom hos Pl. limandoides, men iffe fom hos Pl. saxicola, ””) 

Mållev har, ſom fædvanligt, fun føjet den linneiffe Diagnoſe til det 

hos Pontoppidan forefundne Artsnavn; imidlertid fan dog af andre 

Omſtandigheder fluttes, at han felv har feet denne Art +). — Den øvrige 

Synonymi er uden nogen Vanffelighed eller Tvivl, 

J Kjøbenhavn faldes denne Fifi uægte Tunge, Tun 

gens Hvore-Ungerr) og Mareflynder, Benævnelfer, der 

+) Frequentissimus piscis in littoribus Catvicensibus. Gronovs 
Mus. ichth. pag. 15 n. 41, 

**) Derefter ffulbe man antage, at Gr, havde Slatten for Øje, hvad 

heller iffe modfiges af hans Diagnoſe. 

xxx) J fin Recenfion over Nilsſons Prodromus (Maanedsfør. f. Lit. 

1833 &. 255) antager Reinhardt det for fandfynligt, at Pon⸗ 

toppidans Pl, Linguatula er identiff med denne fidfte Art; dog 

har han iffe forføgt at underftøtte denne Mening med noget Beviis. 

f) Han angiver næmlig (efr. Zool. dan.), at han har fundet Flynder⸗ 

Maddiken i den. 

TT) Ved Landskrone hedder den, efter Schagerſtrom, Zorntunga. 

Det ſynes mig iffe utroligt, at dette Navn kunde ſtage i Forbin— 

delſe med det ovenanforte danffe, fan at det ene maatte være at 

forklare fom en Forvanffning af det andet. 
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allerede ovenfor ere anforte ſom tilhorende andre Arter, og ſom 

Fiſteſelgerne deels anvende af Ukyndighed, deels maaffee ogſaa 

for at føre Kjoberne bag Lyſet. Fiſterne i det nordligere Sjæl 

land falde den Fydefjærling og Iydetunge, Navne, der 

ogſaa nogle Steder paa den fvenffe Kyft ere kjendte. Paa 

Hirsholmen, ven Aalbæk og Sfagen benævnes den Haai— 

fing”), hvorved dens Lighed med Iſingen (Plat. Limanda) 

antydes; om man ved Tillæget Haa (Haj) har villet tilkjen— 

begive dens Graadighed, eller Størrelfen af dens Gab, eller 

nogen Særegenhed t dens Levemaade, har jeg tffe funnet bringe 

i Erfaring. Paa det hamburgffe Fiffetorp fjender man den 

under Benævnelfen „rauhe Scholle.“ 

Den mere langftrafte Form, det ſtore Gab, den kantede 

eller en Vinkel dannende Halefinne, den ikke bugtede Sidelinie 

o. ſ. v. ere Forhold, hvorved nærværende Art meget kjendeligt be— 

tegnes, og let adſtilles fra Slætten, ſom den ellers har ſtor 

Lighed med. 

Farven lyſt rødligtbrun i det Graalige, tildeels hiſt og 

her med utydelige morkere Smaaplætter ; Ojnenes Pupille ſorte— 

blaa, omgiven af en meget ſmal mesfingfarvet Ring; Horn- 

huden olivenfarvet med Bronce-Sfjær. 

Udmaalinger. 

600— 

ſtorſte Højde (omtrent over Bryſtfinnernes Spidſe**): A 3337; B 

333 23 

*) Efter Faber ſtal denne Art ved Frederikshavn, næppe en Miil 

fra Hirsholmen, kaldes Skjgriſing, et Navn, fom egentlig til— 

fommer Pl. saxicola. Ligeſom dette Maun er upasſende for Arten 

efter dens Levemaade, da den iffe opholder fig ved Sfjær eller 

Steenrev (fee nedenfor), ſaaledes ffulde jeg ogſaa trøe, at fun en 

eller anden Fiffer ved Forverling eller af Ukyndighed har anvendt 

det paa den. 

kk) Undertiden ligger den ftørfte Højde lidt længer tilbage, 

Beffrivelfe. 
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Højde vover Malfens Ass BIZ 5, 5 2/0: 

Højde foran Halefinnens Rod: A 1337; B 1317; C 107; 

ſtorſte Tyklelſe 6683 
Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 2“; B 2775 0133 
Afſt. fra Snudeſp. til Gjællel, bag. Rand: A293; B29“; CO25; *) 
Hovedets Højde over Ojnenes Midte: A 1777; B 163“3 C 153”; 

det opſpilede Gabs Højde: A 1433 B 15477; C 1417; 

det opſpilede Gabs Brede: A 107; B 107; C 85 

Mellemfjæbebenets Længde paa ben farv, Side: A9"”"; BI0“3 C843 
Mellemfjæbebenets Længde paa den hvide Side: A 11/7; B 103”; 
G793 6; 

Overkjebebenets Længde paa den farv. Side: A10““; BI103 “3 C8377; 
Overfjæbebenets Længde pan ben hvide Side: A 1137; B 12/7; 

Cc — 5 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelſen paa den hvide Side: A 
154; B 1617; G 14; 

Ufftanden fra Snudeſp. til forreſte Neſebor: A 5373 B 577; C42775 

forrefte Mæfebors ſtorſte Gjennemfnit: A 4775 Bl 75 C 17; 

Ufftand mellem forrefte og bageſte Neſebor; A13“3; B133 1”; 

ftørfte Gjennemſnit af bageſte Neſebor: A 175; B 1775 C 1%); 

indbyrdes Afſt. mellem forr, Par Neſebore: A41'75 BA, (317; 

indbyrd. Afſt. mellem det bageſte Par Neſeboret A5'" 7 B577 5 CQ41 5 
— — — 

Hos et Individ af 105“ var den ſtorſte Højde 420“3 
FL: — 91/ AU —— 34“ 

ra AR, 1057 æn fare 40 3 

— — 11“ åd: —— 45 3 

MEN — — — så 5233 

den ſtorſte Hojde ſynes altſaa at indeholdes omtrent fra 2% til 

3, Gange i Totallængden, dog fædvanligft omtrent 3 Gange, 

%) Hos et Individ af 10%” var Hovedets Længde 26'” ; 

= — — — 
AS — SEE HE: 

En — er —— 
MD = rn sag 

hvorved fynes at vifes, at Hovedets Længdeforholb til Totallængs 

den fun er ringe Forandring underfaftet, 

xx) De fire ſidſte Maal gjælde fun for den farvede Side, 
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Afſtand fra bagefte Næfebor paa den farvede Side til Øjets forrefte 

Rand GES 

Afſt. fra Snudeſp. e Djeh. forr, and: AS BG DUE 

Afſt. fra Snudeſp. til overſte Ojeh. forr. Rand: A 73773 B 74706"; 

øverfte ODjehules Lengdegjennemſnit: A 81/7; B 8375 C 8; 

overſte Øjehules Hojdegjennemſnit: A 67; B6“3 C 54775 

nederſte Øjehules Lengdegjennemſnit: A 773 B73 775 

nederfte Øjehules Hojdegjennemſnit: A 6“3 B 5375 C 67"; 

nederſte Øjeg Lengdegjennemſnit: A 5475 B 5377; C 545 

Afſtand fra nederſte Ojehules bagefte Rand til Forgjallelaagets 

bageſte Rand: A 97; B993 G 71" 

Pandens Brede mellem Øjehuferne: A 1/7; B 1/73 C 3"; 

Ufftand fra nederfte Ojes nederſte Rand til Hovedets nederſte Rand : 

AUS BESES EST 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 7377; B8“3 0733 

Ufft. fra Snudeſp. til Rygf. Begynd.: A 10/7; B 93775 0 83”; 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 84”; B 847; C 613”; 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 13“; BRS EMO : 

Rygfinnens Afſt. fra Halefinnens Rod: AA 102 — 

Bryftf. Længde paa den farvede Side: A 13437; B 13“; 0 123”; 

Bryftf. Brede ved Roden paa den farv, Side: Aß““; B33“3 C24" 5 

Bryſtf. Længde paa den hvide Side: A 1133 B 1 li MESSE SAS EG 

Bryſtf. Brede ved Roden paa den hvide Side: A3373 B 37"; C 24"; 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A 27“; B273 caum, 

Bugfin. Længde paa den hvide Side: A 12“3 B 113“; C 943; 

Bugfinnens Brede, ved Roden, Bindehuden medregnet: A 5“3 B 

DEN SENE 

Gadborets Afſt. fra Bugfinnernes Rod: A 1“3; B1“; 01”; 
Gadborſpaltens Længde: A 4“3; B 6773 C 23"; 

Afſtand mellem Gadboret og Gadborfinnens Begyndelfe: A 4“3 

BT CA TUS 
Gadborfinnens Længdeftræfning: A 67"; B 6475 € 59”; 
Gadborfinnens ftørfte Højde: A 13”; B 1344, CA 

Gadborfinnens Afſt. fra Halef. Rod: A 93”; B 9373 € 73"; 
Halef. ftørfte Loe. fra Roden paa Sid.: A 20; B20“;3; C193 

Halefinnens Længde i Midten: A 24/75 B 24"; G 21"; 
den udbredte Halefinnes Brede: A 237; B 237; C 23”. 
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Som ovenfor angivet, indeholdes Hovedets Længde omtrent 

fem Gange i Totallængden: det vifer altſaa ſamme Forhold 

fom hos Slætten, er derimed mindre end hos Nødfpætten 

og Skrubben, flørre end hos Mareflynderen og Sfjær- 

ifingen. Munden flærft opadſtigende; Underfræbens Spidſe 

fremragende ubetydeligt, naar Munden er lukket. Gabet er 

flørre end hos nøgen af de foregagende Flynderarter, da dets 

Højde er ligefaa flor ſom Hovedets halve Længde); forreften 

er dets Form omtrent fom hos Slætten. Naar Munden er 

lukket, naaer Enden af Overfræbebenet hen under det nederfte 

Dies Midte, eller endøg under Pupillens bagefte Rand. Læs 

berne tynde og hudagtige. Tænderne ere lidt adffilte, 

temmelig ſtore, ſpidſe, fvagt krummede, i ſtort Antal; efter 

Formen kunde de altfaa fortjene Navn af Hundetænder, ſtjondt det 

maa markes, at de iffe alle ere lige fpidfe, og af de tildeels 

flet iffe ere frummede, efler faa fvagt, af deres Form bliver 

regelmæsfigt koniſt. Tændernes Antal ſynes at afverle temmelig 

meget efter Individernes Størrelfe, og det er noget vanffeligt 

at angive med Nojagtighed, fordi endeel af Tænderne gjærne 

favnes (ere udbidte). Hos et Individ af henimod tretten Tom— 

mers Længde talte jeg paa det højre Mellemfjæbebeen 44 Tæn- 

Der, paa det venfire 46, paa Underfjæbens højre Green 28, 

paa den venfire 42, altſaa tilfammen 160 Tænder; hos et In⸗ 

divid af ti Tommers Længde fandt jeg i Overfjæben fun 38 

+33, i Underfjæben 18+-32 eller tilfammen 126. Hvad Stør- 

relſen angaaer, da ſtaae de ſtorſte Tender forreſt; og med Hen— 

fyn til højre Mellemfjæbebeen maa markes, af medens de 8 

til 10 forrefte Tænder ere ſtore, blive de følgende pludſeligt 

fmaa, da derimod paa de andre tandbærende Knogler baade 

Forffjællen mellem Tændernes Størrelfe er mindre betydelig, og 

x) Gabet har omtrent famme Højde hos en Rødfpærte af 18 Tom— 

mers Længde fom hos en Zaaiſing af 12 Tommers Længde. 

7 keg 
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tillige en gradeviis Aftagen finder Sted, J begge Kjæber bag 

Tænderne en Hududvidelſe eller et Kjæbefejl, hvilket i Under— 

fjæben er vel faa ſtort ſom 1 Overkjeben. Tungen langt 

tilbage, meget ſmal, konvex, fortil ſtump afrundet, vel adffilt 

fra Underfjæben. Svælgbenene ere i Overfjæben paa hver 

Side væbnede med tre vidtadffilte Tværræffer=) af ſtore og 

ſpidſe, tildeells Enden fvagt krummede Tænder; i den forrefte 

Ræffe har jeg paa hver Side fundet indtil tretten, i den ans 

den indtil tolv, i den tredie ni Tænder. Der vifer fig ikke 

ſtor Forffjæl mellem Brørrelfen af disfe Tænder indbyrdes; dog 

overgager den midterſte Ræffe de to andre lidt, og i hver Rakke 

ere after de mellemſte Tænder noget ſtorre end de mod Siderne. 

Medens, fom ovenfor bemærfet, Ræfferne ere vidtadffilte, fidde 

Derimod Tænderne t hver Rakke temmelig nær hverandre, eller 

fløde næften fammen ved Roden. J Underfjæben ere Svælg- 

benene meget fange og ſmalle, eller ganffe liniedannede, og ſtode 

fortil ſammen under en ſpids Vinkel; de viſe tillige en ubety— 

delig Krumning, hvis Bue vender indad. De ſpidſe Tænder, 

ſom bedæffe dem (omtrent tredive i Tallet paa hvert Svælg: 

been **), ere meget mindre end paa Svælgbenene i Overfjæben, 

og ſtaae mindre regelmæsfigt; imidlertid ffrælner man dog med 

Bøje en indre Rekke af flørre Tænder og en ydre af meget 

fmaa Tænder. Forſte Par Næfebore fredgrundt, paa 

den farvede Side forfynet med et fuldftændigt, ſtjondt fort, 

Hudrod; paa den hvide Side bliver Hudrøret derimod ufuld— 

ftændigt, idet det er meget ffraat afffaaret i Retningen bagfra 

fortil, og ſaaledes næften forfvinder fortil, De bageſte Næ 

*) Toarrakkernes Stilling er dog noget ffraa forfra og indvendigt i 

Retningen bag og uds heller iffe maa maa foreftille fig bem al— 

deles regelmasſige, da en eller anden Tand findes ſnart foran, 

fnart bag den øvrige Rakke. 

**) Antallet af Tænderne paa alle Svælgbenene tilſammen overſtiger 

altſaa hundrede, 
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febore ere ſtorre end de førrefte og af Wgform, uden Spor 

til Hududvidelfer; paa den farvede Side ligger Næfeboret mel: 

fem Øjnene (døg nærmeft det nederfte), omtrent i Linie med 

Ojehulernes forrefte Rand; Naſeboret paa den hvide Side lig— 

ger lidt foran Rygfinnen, men omtrent i famme Længderetning. 

Øjnene ere af Middelftørrelfe, og anbragte omtrent lige un— 

der hinanden; den overſte Øjehule rager endog vel ſaalangt 

frem fom den nederfte; hiin er vval og ftørre end denne, ſom 

har en mere kredsrund Form, dog med en. fremtrædende Vinfel 

forneden. Pandens Brede mellem Linene er overmaade 

ringe; thi Pandekjolen fremtræder temmelig ffarv, men til— 

lige aldeles glat; bag Øjnene forfvinder Pandekjolen faa at 

fige aldeles, Kinden (eller Afſtanden fra Ojehulernes bas 

gefte Rand til Forgjælflelaagets bagefte Rand) temmelig flor, 

ftørre end overſte Djehules Lengdegjennemſnit og end Gjælle- 

laagſtykkets ftørfte Brede. Gjællefpaltens Bue begynder 

bagtil i Linie med nederfte Ojehules overſte Rand, og ender 

forneden omtrent under overſte Øjehules bagefte Rand; en me— 

get betydelig Udvidelfe af Gjælleaabningerne fan finde Sted 

formedelft Vidden af den Gjalleſtraalerne forbindende Hud. 

Untallet af Gjælleftraalerne er ofte, og frembyder altſaa 

en markelig Afvigelfe fra de føregaaende Arter; imidlertid be- 

mærfer man iffe let mere end fem, eller højt fer, af disfe otte 

Straaler, efterdi de tre førfte ligge ffrulte under, og ved en Hud 

ere fammenvorede med, Gjallelaagsſtykkerne, faa at Disſektion 

maa foretages, inden de kunne underføges ); Straalerne ere 

fabeldannede men temmelig tynde og fvage; den ottende eller 

fidfte er ſammenvoxet med den ſidſte paa den modſatte Side 

fra Spidſen næften i den halve Længde. De tre yderfte Gjæl: 

lebuer have hver fun een Rakke Forlængelfer (den yderfte 

x) Naar Gjællehuden udfpiles, plejer dog Spidſen af de forſte Straa— 

ler at vife fig nedenfor Gjællelaaget, 
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elleve i Rekken, de to følgende fun hver ni); den inderſte Gjæl- 

lebue har derimod to Rakker, men et ringere Antal Forlængelfer 

(fer) i hver Ræffe og af meget ubetydeligere Størrelfe; Forlæn- 

gelferne ere alle fuldkomment glatte eller uden Tornebevæbning, 

af fynd, tilſpidſet Form. 

Kroppens Form er mere langſtrakt end hos Rodſpet— 

ten, Sfrubben og Slætten. Rygfinnen begynder om; 

trent over det overſte Djes forrefte Rand (men noget bag den 

øverfte Øjehules forrefte Rand); dens Længdeftræfning udgjør 

gjærne lidt mere end 3 af Fiffens Totallængde; den beftaaer 

blot af enfelte Straaler, hvis Spidſer fremrage noget af den 

forbindende Hud. Straalerne tiltage jævnt i Højde til den 

37te eller 38te, hvorpaa, efter fem eller fer omtrent lige lange 

Straaler, de følgende atter aftage; den flørfte Højde afStraa- 

lerne falder foran Totallængdens Midte; Længden af ſidſte 

Straale indeholdes tre til fire Gange i forſte Straales Længde, 

og denne fre til fire Gange i 38te Straale, Som fædvanligt 

ere de ſidſte Straaler hverandre indbyrdes nærmere end de 

førfte; Bindehuden fvag og tynd. Bryſtfinnen paa den 

farvede Side er temmelig lille, af langſtrakt og ſmal Form; 

dens Længde indeholdes en halv Snees Gange eller mere i To— 

tallængden, dens Brede ved Roden indeholdes 41 til fem Gange 

i dens egen Længde. Af dens ti Straaler (thi dette er det 

regelmæsfige Antal) er den førfte fun lidet mere end halvt faa 

lang fom den anden; denne lidt kortere end den tredie, fom er 

den længfte; de følgende aftage, dog ſaaledes, at tiende Straale 

endnu er fænger end førfte; har Finnen derimod elleve Straa— 

fer, faa er den ellevte cfler ſidſte fortere end den forſte; idet- 

mindſte har jeg fundet Forholdet ſaaledes hos flere underføgte 

Exemplarer. Ukloftede ere den forſte Straale og de to fidfte 

(eler de tre fidfte, hvor elleve findes); de mellemliggende klof— 

tede, dog fun alleryderft i Spidſen og faa fvagt, at det ikke 

fan erfjendes uden ved Hjælp af en ſterk Lupe. Bryſtfinnen 
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paa den hvide Side er lidt kortere og bredere end paa den 

farvede; forfte Straale har omtrent 2 af andens Længde; denne 

er noget kortere end tredie, og tredie end fjerde; femte er den 

længfte, men overgager døg fun meget ubetydeligt den fjerde og 

fjette; idet de følgende aftage, er dog niende eller næftfidfte 

Straale endnu længer end forſte; tiende Straale derimod er 

meget fort, og har næppe forſte Straales halve Længde; dog 

har jeg fundet Længdeforholdet af førfte Straale til anden og 

til ſidſte Straale nøgen Forandring underfaftet, ifær naar Fin— 

nen iſtedetfor ti Straaler har elleve eller ni. Ingen af Straa— 

ferne pleje af være kloftede i Spidſen). Gadborfinnerne, 

ſom ganffe bedekke Gadboret, og hvis Spidſer omtrent naae 

Gadborfinnens anden Straale (ofte ogſaa kun Roden af den 

forſte), indeholdes tolv Gange, eller ſtundom lidt mere, i To— 

tallængden; dog maa markes, at Gadborfinnen paa den hvide 

Side er lidt flærfere udviklet end paa den farvede. Deres 

Form er oval og temmelig bred, dog med endeel Afverling efter 

den forffjællige Udvifling af den forbindende Hud bag fidfte 

Straale. Forſte Straale har omtrent 2 af andens Længde; 

fjerde er den længfte, dog fun lidt længer end tredie og femte; 

ſidſte Straale er fun lidt fortere end femte og meget længer 

end forſte; Straalerne ere alle enfelte eller ukloftede. Gad: 

boret, fom danner en Længdefpalte t den ffarpe Bugkant (alt- 

faa hverfen ligger paa den hvide eller farvede Side), har en 

betydelig Størrelfe, dog med megen individuel Afvexling: da 

det ſtundom fun indtager i eller 2 af Rummet mellem Bug— 

finnernes Rod og Gadborfinnens Begyndelſe, ſtundom næften 

udfylder hele detteRum; den lille, lyſtfarvede Urethralpapille 

findes paa højre Side tæt ved Gadboret, omtrent i Linie med 

dettes bagefte Rand. Gadborpiggen trader altid tydeligt frem, 

+) Sundevall angiver ganffe modſat Straalerne paa den blinde Side 

ſom kloftede, paa den farvede ſom enfelte, 
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er ſpids og ffraat nedadrettet (Skraaningen dog noget forffjæl- 

lig). Gadborfinnens Begyndelfe falder et Styffe bag 

Bryftfinnernes Rod, omtrent under Rygfinnens nittende eller 

tyvende Straale; dens Længdeftræfning udgjør bidt mere end 

ben halve Totallængde, dens ftørfte Højde, fom den omtrent 

naaer med tyvende Straale, ſtemmer gjærne overens med Ryg— 

finnens flørfte Højde; ſidſte Straales Højde indeholdes henimod 

tre Gange i forſtes, og denne atter henimod tre Gange i den 

længfte Straale. Gadborfinnen ender omtrent under Rygfin— 

nens Ophor, og ligner denne overhovedet i Beffaffenhed. Den 

Deel af Halen, fom ligger mellem Ryg- og Gadborfinnens 

Ophor og Halefinnens Rod, indeholdes fjorten til femten Gange 

i Totallængden, og tiltager bagtil (mod Halefinnens Rod) i 

Højde, dog ſaaledes, at dette Stykkes flørfte Højde fun lidet 

overgager dets Længde (med en Femtedeel eller Sjettedeel). 

Halefinnen indeholdes fer Gange, eller dog henimod. ſex 

Gange, i Totallængden; betegnende for den er Forlængelfen af 

be mellemſte Straaler, hvorved dens bagefte Rand fommer til 

at fremſtille en ſtump Vinkel; af dens atten Straaler ere de 

tolv mellemſte enfelt kloftede omtrent en Trediedeel af Leng— 

Den, de fre yderfte paa hver Side derimod enkelte. 

Sidelinien, fom er ftærft iojnefaldende, fremtrædende 

ligeſom en Snor eller Traad, og tydeligt fortfættes lige til 

Halefinnens bagefte Mand: danner vel en Mille Bøjning eller 

Nedſkraaning fra Gjallelaaget til lidt (fire eler fem Skjel) 

bag Bryftfinnernes Spidſe; men denne Skraaning, ſom omtrent 

gjennemløber 24 Sfjæl, er imidlertid faa ringe, at man med fuld 

Ret fan falde Sidelinien næften horizontal. Paa Halefinnen 

er det niende Straales nederfte Rand, hvilfen Sidelinien følger. 

Sfjællene ere ftørre, og altfaa mere iojnefaldende, hos 

Denne end hos nogen af de foregaaende Flynderarter, Slætten 

undtagen. Langs Sidelinien til Halefinnens Rod har jeg talt 

91 eller 92 Sfjæl; i en Skraalinie fra Sidelinien op til Ryg— 
Danmarks Siffe. II, 24 
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finnen, hvor Ryggen er hojeſt, tælles omtrent 30 Skjel, og i 

en lignende til Bugen omtrent 40; dog, da Sfjæfræfferne mod 

Ryg og Bug ligeſom forvirres og løbe ſammen, vil jeg ikke 
paaftaae disſe to ſidſte Opgivelſers fuldkomne Nojagtighed. 

Hovedet er meget rundeligt ffjælbevæbnet, iſer paa den farvede 

Side, hvor blot Mellemfjæbebenet ganffe favner Sfjæl, medens 

derimod baade Overfjæbebenet og Underkjebens Green have 

adffillige (det førfte paa den nederfte brede Deel, det fidfte om— 

trent paa Midten, men fun ganffe faa); den hvide Side favner 

Sfjæl paa Overfjæbebenet, Underfjæbens Green og paa For- 

gjællelaaget. Mellem Bugfinnernes Rod og i en meget lille 

Stræfning nærmeft omkring Gadboret vifer Kroppens Hud fig 

nøgen. Finnernes Udrufining med Sfjæl fynes at være en tem— 

melig betydelig individuel Afverling underfaftet; i Regelen fan 

man vel fige, at enhver af Rygfinnens Straaler paa den far— 

vede Side er belagt med en Rakke Skjel, naar be fire førfte 

og nogle af de fidfte Straaler undtages; men hos et Individ 

favne fun de ti ſidſte Straaler Sfjæl, hos et andet endog hen— 

imod tredive; de midterfte og længfte Straaler ere 1 Regelen 

ſtjeldekkede næften lige til Spidſen, medens Sfjælbeflædningen 

hos de foregaaende og efterfølgende gjærne aftager, faa at til 

deels fun Straalens Rod vifer Sfjæl i en ringe Udftræfning. 

Paa Rygfinnens hvide Side har jeg ſtundom flet ingen Sfjæl 

fundet, almindeligen Derimod nogle Sfjæl ved Roden af om— 

trent en Snees af de midterfte Straaler. Gadborfinnen er for— 

holdsviis rigeligen forfynet med Sfjæl, thi det er i Regelen 

fun den forſte, eller de to førfte, og de fem ſidſte Straaler, 
ſom ganffe favne SFjæl; paa den hvide Side have en Snees 

af de midterfte Straaler Sfjæl (dog undertiden mangle ogſaa 

her Sfjæl aldeles). Bryſtfinnen paa den farvede Side vifer 
almindeligen Sfjæl paa alle Straalernes ydre Flade og i. 

ſtor Udftræfning; Bugfinnen har ſtundom Sfjæl paa alle Straa— 

lerne, men ofte favner den førfte eller de to forſte Straaler 
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Sfjæl; paa den hvide Side findes hverken Sfjæl paa Bryft- 

eller Bugfinnen. Halefinnen er meget tæt ffjældæffet ved Ro— 

ben, og Skjellene udbrede fig dernæft over alle Straalerne (to 

Ræffer for hver Straale, og, naar Straalerne klofte fig, da 

to Ræffer for hver af Grenene); de naae tildeels (paa de 

yderfte) til Straalernes Spidſe, eller ophøre (paa nogle af de 

mellemſte) i meget ringe Afſtand fra denne; ogſaa paa den 

hvide Side er Halefinnen rigeligt forfynet med Sfjæl. 

Med Henfyn til Beffaffenhed ere Sfjællene tynde og hud: 

agtige, ffjøndt, fom ovenfor bemærfet, temmelig ſtore. Hos et 

Individ af henimod tolv Tommers Længde har jeg fundet de 

ſtorſte Sfjæl (hvilfe maa føges paa Halen, henimod Ryg= og 

Gadborfinnens Ophør) af to Liniers Længde og af 14 Linies 
Brede. Omtrent midt paa Kroppen af dette Individ faltes i 

en Længdelinie af en Tomme elleve Sfjæl og i en Sfraa- 

linie nedefter, ligeledes af en Tomme, tolv Sfjæl. Paa en- 

felte Undtagelſer nær, hvilke dog ikke ſynes ganſte fonftante, 

ere Sfjællene taglagter). Formen er, hvad Kroppen angaaer, 

i Almindelighed temmelig kredsrund, dog ſaaledes, af den ba— 

gefte Rand begrændfes af to rette Linier, der danne en meget 

ſtump Vinkel ſammen; de foncentriffe Ringe ere tydelige, ſtjondt 

meget fine, og altſaa talrige (over 150 paa et ſtort SHæd); 

deres Centrum ligger meget nær Sfjællets bagefte Rand, nær 

hvilfen ligeledes den ſtore og tydelige Vifte udgaager; i denne 

tælles indtil tredive Straaler**). Sfjællenes bagefte Rand 

er væbnet med en Mængde ſtore og ftærfe, bagudrettede Torne; da 

flere eller færre af disfe altid ere afbrudte eller afſlidte, fan intet 

*) Medens til Exempel Sfjællene hos et Individ fun findes ſidelagte 

paa Gjællelangsftyffet paa den hvide Side, træffer man dem hos 

et andet Individ taglagte, ſtjondt noget ufuldſtandigt. 

xx) Bel at mærfe, naar be tælles langs Skjallets forrefte Rand, hvor— 
imod deres Antal bliver ringere, naar de tælles mod Roden, fordi 

næmlig Bifteftraalerne tildeels ere forgrenede eller tvekloftede. 

2 
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Beftemt angives om deres Tal; dog overſtiger det paa de ſtorſte 

Sfjæl altid tyve. Jovrigt gjentager fig her, med Henſyn til 

Skjcellenes Tornebevæbning, alle de Modififationer, ſom oven— 

for ere angivne under Slætten: at Sfjællene paa den hvide 

Side have færre, ja tildeels ingen Torne”); af det paa Ryg— 

finnen er Sfjællenes overſte Rand, paa Gadborfinnen den nes 

derfte, der bærer Torne; at Sideliniens Sfjæl favne Torne o. 

f. v. Om Sideliniens Sfjæl er ſorreſten at marke, at de ligge 

meget dybt, og, med Undtagelfe af den dem gjennemborende 

Kanal, ganffe bedæffes og ffjules under andre Skjæl *5). 

Bughulens Længde hos et Individ af henimod 12 Tommer 

fan anfættes til 12 Tomme, dens Højde til 2 Tommer. Bug: 

hulens Fortfættelfe paa Siderne af Halen til Generationsor— 

ganernes Optagelſe over 2 Tommer lang. Bughinden ſort 

indvendigt paa Kroppens farvede Side, perlemoderglindſende 

paa Den hvide. Leveren rodguul, ſtor (omtrent 1% Tomme 

lang og ligeſaa høj), af rundagtig Sfiveform, indtagende næs 

ſten hele Bughulen paa den venſtre Side, og fun fendende en 

meget lille Lap over paa den højre Side, hvor ogſaa den ikke 

ubetydelige (5 Linier lange) Galdeblære findes heelt oppe mod 

Spiſerorets Indtrædelfe + Bughulen. Længden af den hele 

Tarmekanal men Mave og Spiſeror udgjør omtrent 4104 

Tomme, eller er noget fortere end Dyrets Totallængde; Mave 

og Spiſeror indtage omtrent 2 Tommer af denne Længde; 

Beffaffenheden af disfe Dele omtrent fom hos Slætten; naar 

Maven har naaet Bughulens bagefte Væg (efterat have 

tilbagelagt fit Løb langs den overſte Væg tæt under Nyrerne), 

bøjer den fig ned, og udſender Blindtarmene, af hvilfe, ſom 

fædvanligt, tre ere anbragte omkring Portneren, den fjerde 

x) Iſar paa Midten af Kroppen, hvorimod der langs med Ryg- og 

Buglinien fremtræde Torne paa Skjallene. 

**) Gottſches Angivelſe, at hvert af Sideliniens Skjal „beſteht aus 

2 in der Mitte ſich verbindenden Blättern,“ forekommer mig urig— 

tig, eller er mig i al Fald uforſtagelig. 
— 
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lidt længer tilbage; Blindtarmene afvige lidt indbyrdes i 

Størrelfe; den ſtorſte, den bagefte, omtrent 8 Linier lang. Ved 

Mavens Bøjning, "mellem denne og Leveren, ligger den ftøre 

(omtrent 9 Linier lange), mørfebrune, noget prismatiffe Milt. 

Nyrernes Masſe er, ſom fædvanligt hos Flyndrene, meget 

betydelig, og Urinblæren er ligeledes meget flor, fæfdannet, 

men med tynde Vægge. 

Mellemfjæbebenet paa den farvede Side ſom fæd- 

vanligt lidt kortere og fvagere end paa den hvide Side; Leng— 

den af den bagudrettede Apofyſe har omtrent 4 af den tand— 

bærende Deels Længde. Overfjæbebenet paa den farvede 

Side fun Midt kortere men temmelig betydeligt fvagere end paa den 

hvide, af noget bøjet Form, foroven betydeligt udviklet, paa 

Midten tyndt og trindt, i Enden aarebladagtigt eller næften 
ffuffelagtigt udvidet og fladtryffet, Den hvide Sides Mel 

lemfjæbebeen er forholdsviis mindre ſtarkt udviklet i begge En— 

Der, men meget tykkere og fladere paa Midten. Underfjæ 

bens Green paa den farvede Side fortere, men forholdsviis 

højere, end paa den hvide. Forgjællelaaget meget ſmalt, 

højt, retvinflet (Vinklen dog noget afſtumpet), foroven ſylfor— 

migt tilſpidſet, med nogle ſtore Kirtelgruber baade paa den lod— 

rette og den vandrette Green. Gjallelaagsſtykket bagtil 

meget bredt afrundet, den bageſte-nederſte Rand meget fvagt 

indbøjet eler fonfav. Overſkulderbladet lille, ſterkt; den 

overſte Green dolk- eller ſylformig, den nederſte rudimentær, 

blot fremragende ſom en Knude. Skulderbladet omtrent af 

lige Længde med Dverffulderbladet, eller ubetydeligt fænger, fva- 

gere, uregelmæsfigt, lidt Sførmigt bøjet. Den ravnenæbdan- 

nede Fortfættelfe, fom omtrent er 21 Gange faa lang fom 

Skulderbladet, og ifølge fin Tyndhed feer ud ſom et Ribbeen, 

danner en ſtump Vinkel med Grene af ulige Længde, Arm— 

benet noget ſtumppinklet. Ryghvirvlernes Antal er 45,. 

hvoraf 13 tilhøre Bughulen, 32 Halen. Tværfortfæt: 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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telferne fremtræde fvagt paa anden Hvirvel, og tiltage 

paa de følgende. De vyftigende Tornefortfættelfer 

vore i Højde indtil fjortende eller forſte Halehvirvel; de 

fire førfte fammentryffede fra Siderne, ifær anden og tredie; 

de følgende ſammentrykkede i Retningen forfra bagtil; femte 

til tiende tydeligt bueformigt fremadbojede. Foruden det til 

forſte Halehvirvels nedftigende Tornefortfættelfe 

hæftede Poftabdominalbeen ere mellem dette fidfte og Torne— 
fortfættelfens forrefte Rand anbragte ni Interſpinalbeen. 

Afarter. Afarter af denne Art ere mig ikke bekjendte. 

Storrelſe. Da jeg ikke har ſeet noget Individ, ſom ſonderligt over— 

ſteg en Fods Længde, og heller ikke andre Forfattere, faa vidt 

jeg veed, omtale en meget betydeligere Størrelfe"): troer jeg 

at kunne anfætte tolv til tretten Tommer ſom den omtrentlige 

Grændfe for dens Vært. 

Sorefommen. Arten ſynes hverfen at være indffrænfet inden for meget 

fnævre Grændfer, eller, hvor den forekommer, at være fjælden; 

at man faa feent har bemærfet den, berver vel paa, at man 

har fammenblandet den med Slætten. Paa den norffe Kyſt 

har jeg truffet den indtil Tromſo (over 699 n. Br.), hvor 

man endog betegner den med et eget Navn GGaarflynder*). 

Paa den engelffe Kyft er man forſt for lidt mere end en halv 

Snees Aar fiden bleven denne Artvaer, ſtjondt den paa fine Steder 

ffal være almindelig nof der. Da Cuvier iffe kjendte den 

af egen Underſogelſe***), ſynes den iffe at være bemærfet ved 

*) Narrell anfører et Individ paa femten Tommer ſom det ftørfte, 

han har feet, 

**) Imidlertid er jeg ikke fiffer ban, at den jo muligen kunde dele 

dette Navn med Slætten. Maaffee tilhører det endog egentlig 

Denne, 

XX) See Ren. an. 2meed. II, 340 Anm, 2, Da Cuvier antager, at 

Pleur. limandoides Bl. og Citharus asper Rond. ere identiffe, 

funde man derved ledes til at formode, at Zaaiſingen naaer 
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Frankrigs Kyſter. Hos os er den hyppig nof i Kattegattet og 
DOreſundet, og Fifferne fra Skovshoved og Torbak bringe til 
fine Tider et ikke ringe Antal til Torvs+). Derimod gaaer 
Den næppe langt ind 1 Øfterføen ; idetmindſte vides Intet derom. 

Haaiſingen opholder fig paa blød Bund, og føger no Levemaade. 
get dybere Band end adffillige af de ovenfor omhandlede Flyn— 
derarter. Da jeg undrede mig vover, i en Tid af tre Uger 
fun at fee et enefte Exemplar blive fanget ved Hirsholmen, 
vare Fifferne enige i at forklare dette deraf, at de for Tiden 
fatte deres Garn paa Sandbund og fem til fer Favnes Dybde, 
hvorimod de erholdt Haaiſingen paa fyv til otte Favne med 
Dyndbund. Jovrigt er mig Intet om dens Levemaade befjendt. 

Det ſtore Gab og Tændernes Beſkaffenhed lade formode Naring. 
en dertil fvarende Graadighed, hoilket ogfaa finder fin Be: 
fræftelfe ved Underføgelfen af Tarmekanalen, ſom næften altid 
er udſpilet af Dynd, Gruus og Brudſtykker af forſtjcellige Dyr, 
ifær dog toſkallede Bløddyr (Cardium, Tellina o. ſ. v.) og 
Ofiurer; af Fiſte har jeg jævnligt truffet Gobius minutus i 
dens Mave. 

Da jeg i September Maaned har fundet Nognfæffene tem- Sorplantning. 
melig udviklede, troer jeg, at maatte anfætte Ingletiden til 
Hjærtet af Vinteren. Sundevall formoder, at Forplantnin— 
gen indtræffer i Begyndelſen af Sommeren (Maj og Juni), 

Middelhavet, Men at antage dette, inden en foregagende nar— 
mere Underſogelſe af den rondeletfte Gith. asper, vilde viſtnok 
være overilet. g 

") Naar Faber ganffe beftemt angiver (Iſis 1. c.), åt Hyppigheden 
af denne Arts Forekommen, fammenlignet med Slættens, forhol— 
der fig fom 1 til 40, behøver jeg vel næppe at advare Nogen mød 
at fæfte Lid hertil: der er hverken nu, eller var til Fabers Tid, 

Kjendsgjerninger for Haanden, hvoraf et ſaadant Refultat kan ud— 
drages, og ſels den kyndigſke Fiffer vil indrømme fin fuldkomne 
Udygtighed til at faftfætte noget Forhold af den Natur. 
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men angiver ingen befræftende Kjendsgjerninger. Nærmere 

Underføgelfer ere altſaa nødvendige til en ſikker Beftemmelfe af - 

Forholdet. 

Haaiſingen er ikke ſonderligt agtet ſom Næringsmiddel. 

Efter hvad mig er berettet, ſtal den i Kjodets Beſtaffenhed og 

Smag ſtemme nær overeens med Slætten. 

Af Lernæer har jeg fun iagttaget en Art og denne fjæl- 

dent (Chondracanthus cornutus), og da iffe hæftet til Gjællerne, 

men indvendigt til den Gjælleftraalerne forbindende Hud. Der: 

imod er Haaiſingen temmelig ftærft plaget af en Indvoldsorm, 

Scolex polymorphus, ſom næften plejer at opfylde Blindtar— 

mene, men ogfaa er hyppig i Tarmefanalen. Paa fidfte Sted 

har jeg ogſaa truffet en Ascaris temmelig almindeligt. 
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Inden jeg tager Afſted fra Slægten Platessa, man nogle ſyſtema⸗ 

tiſte Bemarkninger med Henſyn til de beſtrevne Arter finde Plads paa 

dette Sted. Forſt, hvad Arternes Følge betræfjer, ben Bemarkning, at 

jeg ingenlunde antager den her benyttede Opſtillingsrakke for naturlig ; 

men, da jeg fandt det umuligt, at ordne Arterne paa en naturlig Maade 

i en Rakke, gjorde jeg Begyndelſen med de befjendtere, og gif fra 

disſe over til de mindre almindelige. Derimod antager jeg, at man 

paa en ret naturlig Maade kunde opftille de fer omhandlede Arter i to 

parallele Ræffer faaledes : . 

Pl. microcephalus — Pl. vulgaris — Pl. Flesus. 

Pl. saxicola — Pl. Limanda — Pl. limandoides. 

Eller, om man heller vilde, kunde man tænfe fig Linierne konvergerende 

mod Pl. microcephalus og Pl. saxicola og altſaa divergerende i ben 

modſatte Retning. — Cuvier har, dog fun ſporgsmaalsviis, henfort 

Pl. limandoides til Slægten Hippoglossus (Rgn. anim. II, 340 Anm, 

2); men, fom ovenfor bemarket, kjendte han den iffe af egen Anſtuelſe. 

Uagtet den viftnof franer paa Overgang mellem Slægterne Platessa og 

Hippoglossus, forekommer den mig dog at være nærmere beflægtet med 

Pl. Limanda end med Hippoglossus maximus, og derfor har jeg her 

fammenftillet den med den førftnævnte Slægts Arter, — Nu kommer jeg 

til at omtale de fire nye, af Gottſche opſtillede, Slægter: Microstomus, 

Glyptocephalus, Limanda og Hippoglossoides, og at aflægge Regn— 
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ffab for, hvorfor disſe iffe ere anerkjendte. Gottſches Fortjenefter med 

Henſyn til de danſke Flynderarters Underføgelfe ere umiskjendelige, men 

hang nye Slægter ſynes mig, om end iffe opftillede efter falffe Princi 

per, dog for allerftørfte Delen endnu unødvendige. Der er næppe Grund 

til at antage, at Flyndrenes Familie i de erotiffe Have udvifler fig gjennem 

en ftor Mangfoldighed af Formforandringer, eller juft fremtræder i talrige 

Urter, Og be allerflefte erotiffe Arter fynes at gaae ind under Grup— 

perne Rhombus og Solea, medens Afdelingen Platessa fun lidet forøges, 

Pen Opftillingen af mange Slægter for fan Arter bliver let en Byrde for 

Videnſtaben; ffjøndt jeg ingenlunde vil nægte, at Slægtsgrupperne paa den 

anden Side altid i en vis Retning cre en Vinding for Videnſtaben, faalænge 

de organiſke Forhold virfeligt og beftemt fordbre bem. Slægten Microstomus 

Gotts.), eller Pl. microcephalus i dette Sfrift, ſtager paa den ene 

Side meget nær ved Plat. vulgaris, paa den anden Side nærmer ben 

fig ſterkt til Plat, saxicola. At Gadborpiggen ikke fremtræder hos 

Microstomus, er en Karakteer af ringe Værd, efterdi Gadborpiggens 

Forhold, ſom vi allerede under Rodſpatten have feet, og atter i det 

Følgende vilde komme til at omtale, fan viſe Afverling hos Individer 

af famme Art, At Mundſpalten er lige og parallel med Sidelinien, er 

mere et tilſyneladende end et virkeligt Sfjælnemærfe mellem Microsto- 

mus Gott, og Platessa-Arterne. Den væfentligfte Ejendommelighed 

bliver upaatvivleligt Svælgtændernes Beſtaffenhed, hvilfen dog egentligt 

nærmere maa regnes til de anatomiſke end zoologiſte Forhold, og des— 

uden iffe forefommer mig at have den Betydning, at en Slægt ene ders 

paa bør begrundes, faanlænge Arternes Antal iffe gjør Underafdelinger 

meget nødvendige, Slægten Glyptocephalus””) har omtrent Svælgtæn=- 

*) Gottſche farafteriferer Slægten ſaaledes: dentibus erectis, con- 

tiguis, incisivis in utraque maxilla; acutis, distantibus in fau- 

cibus. Spina anali nulla. Rictu minimo, recto, parallelo 

cum linea laterali. Selv om man vilde anerfjende denne Slægt, 

matte man dog forfafte dens Navn, ba Cuvier tidligere har brugt 

Navnet Microstoma før en anden Fiffeflægt, 

**) Slægtsfarafteer: foveolis multis in capitis latere coeco, utro- 

que præoperculo et in maxilla inferiori; dentibus erectis, con- 

tiguis, incisivis in utraque maxilla, acutis in faucibus, Spina 

anali. 
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ber ſom Microstomus, fremragende Gadborpig fom be andre Platessa- 

Urter, og adffiller fig fra bem alle ved de ftore Gruber paa Forgjalle— 

laaget vo. f.v. fer har G. vel Cuviers direkte Exempel at ftøtte fig paa, 

der har opſtillet Slægten Acerina ifær paa Grund af Hovedets Gruber, 

Men det er i den ftore Aborre-Familie, hvor de mangfoldige Arter fordre 

mange Underafdelinger for at lette Overfigten, Slægten Limanda”) føre» 

kommer mig endnu at være fvagere begrundet end de to foreggagende Slæg- 

fer; endog i den Grad, at jeg flet iffe troer det nødvendigt, at dvale ved 

Den, Anderledes er derimod Forholdet med Hippoglossoides Gott. *), 

der udmarker fig ved det ſtore Gab, de ſpidſe, noget adſkilte Tænder og 

ved otte Straaler i Gjællehuden. Ogſaa er denne Gruppe bleven aner- 

fjendt af Reinhardt, der imidlertid giver den et andet Navn, Citharus””), 

"Sfjøndt jeg iffe har anfeet det nødvendigt, her at affondre denne Gruppe 

fræ Platessa, er jeg dog tilbøjelig til at indrømme dens Gyldighed +) ; 

imidlertid vil jeg endnu engang fremhæve, at Plat. limandoides, fom 

Navnet ogfaa antyder, er temmelig nær beflægtet med Plat. Limanda, 

og at derſom fremtidige Opdagelſer muligen ſtulde indffyde blot en ny Art 

*) Slægtsfarafteer: dentibus suberectis, præceps cuspidatis, di- 

stantibus in utraque maxilla ac in faucibus. Spina anali. 

**x) Gottſche's Karafteer for denne Slægt ſynes mindre heldig; han 

omtaler ſaaledes aldeles iffe i den Gjælleftraalernes Antal. 

***) Videnſt. Selſt. naturvid. og mathem. Afhandlinger, 7de Deel 

(1838), S. 116 og 130. Reinhardt fynes forreften aldeles at 

have glemt, at Gottſche et Par Mar tidligere havde opftillet Slæg- 

ten; idetmindfte berører han iffe dette, 

) Endnu funde det Spørgsmaal opkaſtes, hvilket RNavn Gruppen 

ffal føre. Upaatvivleligt burde Gottſches Navn, fom det æl- 

bre, hævdes; men det er desværre valgt faa uheldigt ſom muligt, 

og fun faa Ører ville funne taale Sammenftillinger ſom Hippo- 

glossoides limandoides og Hippoglossoides platessoides. Vil— 

Faarligt at forandre gamle og overalt antagne Artsnavne, for at 

undgaae den altfor ſtjerende Mislyd (hvad Gottſche har forføgt), 

Fan ingenlunde møde Billigelfe, Mod Navnet Citharus kunde be— 

mærkes, at det hos Rondelet iffe betegner en enfelt Art men en 

Gruppe; og at det næppe endnu fan holdes for afgjort, at en enefte 

af be Arter, Rondelet optog i denne Gruppe, vil kunne pasſe 

ind i ben, ſaaledes ſom den af Reinhardt er begrandſet. 
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midt imellem disſe tø befjendte, ſynes de to Slægter udfatte for atter at 

flyve ſammen, eller ville blot kunne adſkilles ved en Straale mere eller 

mindre i Gjallehuden. 

Træfnittet nederft paa Siden 376 fremftiller det højre Mellemfjæ- 

bebeen (a) og Underkjebens højre Grene (b) hos Platessa limandoides. 

Træfnittet øverft paa Side 377 vifer begge Mellemfjæbebeen (a), Un— 

derkjebens Grene (hb og c), Forgjallelaaget (d) og endeel af ben førfte 

Halehvirvel (e) hos Platessa microcephalus*). Endelig giver nes 

denſtaagende Træfnit Omrids af Mellemfjæbebenene (a), Underfjæbens 

Grene (b og c), Forgjallelaaget paa den farvede (d) og den hvide Side 

(e) og endelig Poſtabdominalbenet (f) hos Platessa saxicola. 

x) Ved x betegneg de, for denne Art farafteriftiffe, Fortfættelfer mod 

Siderne, 
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Sælleflynderflægten (Hippoglossus Cuv.). 

Formen langſtrakt. Gabet flørt, med flore, ſpidſe, 

tilbagefrummede, noget adffilte Tænder i Kjæberne og paa 

Svælgbenene, Rygfinnen begynder over Øjet; Ryg- og 

Gadborfinnens Straaler enfelte (ſtundom med Undtagelfe 

af nogle faa af de bagefte). Ingen Urethralpapille, men 

i dennes Sted bag Gadboret og 1 Bugens ffarpe Kant en 

Jælledsaabning for Urinrøret og Generationsorganerne. Øjnene 

i Reglen paa den højre Side. 

6ide Art. Den almindelige Hælleflynder (Hippoglossus 
maximus Mimd,). p 

Farven paa den højre Side (Øjefiden) fortag: 

tig eller mørkt oliven, paa den venftre hvid. Det 

opſpilede Gabs Højde næften lig med Hovedets 

halve Længde. Flere Ræffer Tænder paa Mel: 

lemfjæbebenene og i Underfræben. Sidelinien dan- 

nende to Sugthinger over Bryftfinnerne, en: For 

foran, en mindre og noget utydelig bag denne. 

Gadborpiggen fremtrædende (hos ældre Individer 

tildeelsffjult). Halefinnens bageſte Rand halvmaa— 

neformigt indadbøjet. Sfjællenefmaa, uden Torne. 

Den ſtorſte Hojde indeholdes mere end tre Gange 

Urtsmærte 
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(indtil 31 Gang), Hovedets Lengdeomtrent fire til 
44 Gange i Totallængden. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 102; Bryſtf. 16; Bugf. 6; Gadborf. 76; Halef. 19%). 
(99-105) (16-17) (73-31) (13-19). 

Schonevelde, Side 62: aliud Passerum genus, Majus vocatum. 

Pontoppidans Atlas I, 649: Pleuronectes Hippoglossus. 

Muͤllers Prodr. n. 371: Pleur. Hippoglossus. 

Olavius, Skagens Beffrivelfe, &. 165 n. 24: Pleur. Hippoglossus. 

Kuß, Naturbeſchr. S. 133: Meer= oder Heilbütte. 

⸗Zofman i Tidsſtr. f. Naturv. II, 370: Pleur. Hippoglossus. 

Faber i Tidsſtr. f. Naturv. V, 245: Pleur. Hippoglossus. 

— Iſis, 1828 S. 888: Pleur, Hippoglossus. 

Gottfdje, Wiegmann's Ardiv 1835, II, 164; Hippoglossus 

maximus. 

Blod): Deutſchlands Fiſche tab. 47 (temmelig flet). Valencien— 

nes i Voyage en Islande tab. 14. 

Synonymien er hos denne Art aldeles ingen Vanſtelighed under— 

— kaſtet. Kun kan bemarkes, at Gottſche har optaget Artsnavnet maxi- 

mus efter en vis Minding, ſom i en lille ichthyologiſt Haandbog har 

foreflanet det, Da det før denne Art ſynes ganffe pasſende, og ikke, ſaa— 

vidt mig befjendt, kommer i Kolliſion med noget tidligere Artsnavn 

for den, anfeer jeg det for rigtigft at beholde dette, iftedetfor det af Fleming, 

Rarrell og Reinhardt **) fenere anvendte (Hippoglossus vulgaris). 

+) Straaletallet afverler temmelig betydeligt i i Ryg- og Gadborfin- 

nen, hvorfor jeg endnu iffe feer mig iftand til at angive et nor— 

malt Tal, fom er begrundet ved et tilftræffeligt Antal Tallinger. 

De følgende kunne tjene ſom Exempler. Tallet 81 ſom Grændfe 

for Afvexlingen 1 Gadborfinnens Straaletal har jeg ikke ſelv iagt— 

taget, men laant hos Gottſche. 

Totall. 33" ; Rygf. 99; Bryſtf. 16; Bugf. 63 Gadbf. 73; Halef. 19. 

TOVE SLADDER 6 66 

— 18393 — 99 —6 — 63 — 7753 19. 

IGN 11 HOLST —6 TT ER GS RE SMEG 

153433, OD MEE —6 SABROE RES EEES 

xx) I Optællingen afde gronlandſte Fiſke i Vid. Self, naturv. og mathem. Af— 

handl., 7de Deel. Cuvier tildeelte iffe Arten noget ſyſtematiſt Navn 

i Regne animal, uten anvendte Benævnelfen le grand Flétan for den, 
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Denne Flynderart er nokſom bekjendt i det egentlige Dan: Benævnelfe. 

mark under Benxcvnelſen Hælleflynder, og andet Navn har 

jeg iffe hørt vore Fiffere tildele den, Imidlertid ffulle Ungerne - 

af den ved Skagen kaldes Raadmænd>). IJ Hertugdømmerne 

hedder den Heilbütte (til Schoneveldes Tid ogſaa Hei: 

ligbutte). Medens Navnet Hælleflynder ogſaa er det 

gjældende i Sverrig, fortrænges det derimod paa Norges Veſt— 

fyft aldeles ) af Benævnelfen Koejte, fom tillige er brugelig 
paa Færøerne. Men paa Island derimod fynes dette Navn 
at være aldeles ubekjendt (det findes idetmindſte iffe hos Bjørn 

Haldorſon, og anføres heller ikke af Forfatterne om Lan: 

dets Naturhiſtorie, Olafſon o. f. v.); hvorimod man almin— 

deligt falder denne Fiſt Flydra, ſjaldnere Hejlagfiſki 

eller Hejlafiſti. Om man, med Schonevelde, tør an— 

tage, at Navnet Hælleflynder er dannet „efter Græfernes 

Viis, ſom ſtundom falde hælligt, hvad der er ſtort,“***) er 

viſtnok temmelig tvivlfom; men i al Fald har jeg ingen bedre 

Forklaring at fætte i Stedet før denne. 

Helleflynderens Legeme fremftiller, naar Ryg-, Gadbor- Beſtrivelſe. 
og Halefinnen fraregnes, en meget langſtrakt og ſmal ffjæv 

Fiirkant, der er noget uregelmæsfig, idet den bagtil for- 

længes og tilſpidſes ſterkt. Denne Formens Beffaffenhed, 

i Forbindelſe med den brede, bagtil noget indſkaarne Halefinne 

og Kroppens ſtorre Tykkelſe i Forhold til Hojden, hvor⸗ 

ved Overfladen tillige bliver tydeligere og ftærfere hvælvet, 

*) Saber i Tidsffrift for Naturvidenſtaberne V, 251. 

**) Dog ſaaledes, af man derimod nogle Steder overfører Benævnel- 

jen Zellebut og Geljeflynder pan Rødfpætten og Skrubben. 

See til Exempel Gammevs norffe Fauna Side 73. Jeg tvivler 

forreften pan, at de af Muͤller (Prodr. J. c.) for denne Art ſom 

norffe anførte Navne virfeligt alle tilkomme den. 

xxx) Græcorum exemplo, qui, quæ magna sunt, nonnunquam 

sacra dicunt. 
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give nærværende Flynderart et fra vore andre Flyndre temme— 

lig forffrælligt Udſeende. 

Hos ældre Individer er Farven fortagtig eller meget 

mørft olivengrøn; hos yngre er den lyſere olivengrøn eller 

olivenbrun, hiſt og her med forte Marmoreringer; ogſaa har 

Ryg-, Gadbor- og Halefinnen hos disſe et rodgult Sfjær i 

Randen, Det tyffe Slim, ſom bedæffer den levende Hælle- 

flynder, giver den en temmelig ſterk Glands og ligeſom et ferni— 

feret Udſeende. Øjets Pupille er mørfeblaa, og omgives af 

en ſmal, rødligtgul, metalglindſende Ring. Hornhuden er 

morkt broncefarvet. 

Udmaalinger. 

Totallengde 33318 0 13170 

ſtorſte Hojde (en Stræfning bag Gadboret, eller omtrent mellem 

Gadborfinnens 7—12 Straale): A 1017; B 537; 0 464"; 

Søe over 

Døde over Gadborer: AT OS BEDS UGES TS 

Hojde foran Halefinneng Rod: AA 2"; 'B 1577; C 10”: 

ſtorſte Tykkelſe (lidt bag Øjet): A 317; B 1475); c 1125 

Tylfelfe foran Halefinnens Rod103B33043 

Afſtand fra. Underfjæbens Spidfe til Gjallelaagets bageſte Hand: 

ANSE SE BEARS CEN FS 

Hovedets Højde over Øjnenes Midte: A 437; B 2175 C 2"; 

det opſpilede Gabs Højde: A 47; B 237; C 11; 

bet opſpilede Gabs Brede: A 3475 B 15475 0 11”; 

S)verbjæbeb Lengde den far Side36 

Længden af Underfjæbeng Green paa ben farvede Side: A 4“3 

B238756316:7 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til forrefte Neſebor: A 247"; 

BARS CSE ⸗ 

forreſte Neſebors ſtorſte Gjennemſnit: A 1/7; B43 033 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Neſebor: A 1/7; B 37; C 3"; 

%) Egentlig falder den ftørfte Tyffelfe vover bet nederſte Øje, paa 

Grund af Ojnenes ftærfe Fremragen over Hovedets Flade. 
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bageſte Naſebors ftørfte Gjennemſnit: A 1/7; B 1/75 C 3; 

den indbyrdes Afſtand mellem forreſte Par Næfebore: A 133 

BB 68757 553 

ben indbyrdes Afſtand mellem bagefte Par Naſebore: A 154"; 
B:8:25 E 533 

Afſt. fra bag. Neſeb. til Ojets forr. Rand: A 9; B3 C 35 

Afſtand fra Snudeſpidſen til nederſte ODjehules forreſte Hand: A 

NEDE ET BO SIE: 

Afſtand fra Snudeſpidſen til overſte Ojehules forrefte Rand: A 

BESS ABs —— 

øverfte Øjehules Lengdegjennemſnit: A 227; B 1275 C 9; 

øverfte Diehules Hojdegjennemſnit: A 14477; B 875 C 647”; 

nederſte Djehules Lengdegjennemſnit: A 2047; B 103; C 83"; 

nederſte Djehules Hojdegjennemſnit: A 13“3 B753 0 61"; 

Afſtand fra nederfte 2 Ojehules bagefte Rand til Forgjallelaagets bagefte 

and AS EB TOSSET 

bet nederfte Øjes Lengdegjennemſnit: A 16/7; B 977; C 7" 

Længdegjennemfnit af nederfte Øjes Pupille: A 51775 B 375 C 22; 

Hojdegjennemſnit af nederfte Øjes Pupille: A 4/75 B 2175 C2;5 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 137; B 42"; (21/7; 

Afſtand fra nederſte Ojes nederfte Rand til Hovedets nederſte 

VDS TER] VEG BEKKER BYERNE: 

Gjællelaagsftyffets ſtorſte Brede: A 2475 B 15“3 C943; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til 5 — Begyndelſe: A 

0 

Rygfinnens Langdeſtrækning i lige Retning: A 25“; B 13375 C 91; 

Rygfinnens ftørfte Pøjbe (livet foran Midten af Totaflængden) : 
ASB KS 43 

—— Afſt. Saleenn 0 

Bryſtf. Længde paa den farvede Side: A 43“; B263 0193 

Bryſtf. Br. ved Roden paa den farsv. Side: A 177; R9 3 0643 

Bryſtf. Længde paa ben hvide Side: A 3"; B 2013 C 123; 

Bryſtf. Br. ven Roden paa den hvide Side: 1154; B 710713 83275 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A 817; B 31375 C37 3); 

Bug finere tænde 13093 

Bugfinnerneg Brede ved Boden: A 10; B 441 “; 0C243 

*) Dette og de to følgende Maal gjalde før ben farvede Side, 

Danmarks Siffe. IL 25 
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Gadborets Afſt. fra Bugfinnernes Rød: A 74/7; B 55 C 475 

Længbdeftræfning af Gadbor og —— —— 
B deg Cc 33205 

Afſtand mellem Gadboret og Gadborfinnens Begyndelſe: A 193 
B 91; C 53/7 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 1647; B 937; C 63”; 

— ſtorſte Hojde (ander Rygfinnens ſtorſte Hojde): 

0686 

——— Afſtand fra Halef. Rod: A 15; B 113 C 7775 

Halef. ſtorſte Loe. fra Rod. paa Siderne: A 7475; B 47; € 315 

Halefinnens Længde i Midten: A 347; B 257%; C 14”; 

den udſpandte Halefinnes ftørfte Brede: A 1137; B 4373 C 31”. 

Hovedets Længde indeholdes henimod 41 Gange i To— 

tallængden. Gabet er ftort, og ſtiger ffraat op, hvorfor og— 

faa Underfræbens Spidſe rager lidet frem foran Overfjæbens. 

Dog er denne Fremragen, naar Munden er tilluffet, hos unge 

Individer faa ubetydelig, at den næppe fan bemerkes. Op— 

fpilet er Gabet af ſtorre Højde end Brede, og af en noget 

uregelmæsfigt oval Form, bredere foroven end forneden. Læ— 

berne ere hudagtige men dog temmelig tykke, og paa den indre 

Blade bedæffede med en flor Mængde Papiller eller Vorter, 

fom fidde i flere Ræffer; hos ganffe unge Individer kunne 

disſe let undgaage Opmarkſomheden, hvorimod de hos ftørre 

Hælleflyndre ere meget tydelige. Mellemfjæbebenet paa 

Den mørfe Side naaer, efterat Munden er lukket, omtrent hen 

under den forrefte Rand af det nederfte Djes Pupille; Over: 

fjæbebenet, der er ſterkt, aaredannet, i Enden lidt ffjævt 

afrundet, hen under Pupillens bagefte Rand, eller endnu noget 

længere, og Underfjæbens Green hen under PØjehulens 

bagefte Rand. Mundhulen af hvid Farve. Tænderne ere, 

i Almindelighed talt, temmelig ſtore, ftærfe, kegledannede, 

bagudkrummede; de, ſom ſtaae foran i Munden, ere de ftørfte, 

og iſer udmærfe fig et Duſin Styffer paa hvert Mellemfjæbe- 
been; mod Siderne aftage de derimod betydeligt. Paa Mellem— 
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fjæbebenene danne Tænderne to Næffer (forreft 1 en Stræfning 

endog tre Næffer);,den bagefte Ræffe fynes +) kortere end den 

forrefte, og dens Tænder ere meget mindre; jeg talte hos 

mindre Individer paa den farvede Side 13, paa den blinde 

Side 10 i bagefte Rakke; 1 forrefte Næffe 17 paa den farvede 

Side og 41 paa den blinde Side. Hos ſtore Individer har 

jeg derimod talt over 70 Tænder paa hvert Mellemfjæbebeen, 

af hvilfe den bageſte Ræffe tilkom omtrent ligeſaa mange ſom 

den forreſte. Underkjebens Tænder, fom ved en løs Betragt: 

ning fun ſynes af danne en Rakke, ffjøndt de i Virkeligheden 

i den ſtorſte Stræfning danne to, tildeels endøg tre, vvergaae 

atter Mellemkjebebenenes forrefte + Størrelfe; men her maa 

mærfes, af de mindfte Tænder ere anbragte i den forreſte Rakke. 

Jeg falte hos fmaa Individer paa den farvede Side 10 til 

42, paa den blinde 43 til 14 Tænder; hos ſtore Individer 

paa den farvede Side henimod 40 og paa den blinde endøg 

henimod 50%). Tæt bag Overfjæbens Tænder er et temme— 

lig ſtort, halvmaanedannet Hudforhæng befæftet; et andet 

fmallere, men ſom naaer noget længere hen mod Siderne, fin- 

deg i Underfjæben. Tungen fidder langt tilbage i Munden, 

er temmelig flor, dog ſmal, i Enden afrundet, meget ftærft 

adffilt fra Underfjæben; dens Overflade glat, dens Farve 

hvid. Svælgbenene ere væbnede med Tænder, der i Be— 

ffaffenhed omtrent fremme med Kjæbernes Tænder, og fom paa 

hver Knogle danne to, dog tildeels lidt uregelmæsfige, Næffer ; 

*) Jeg figer fyneg, fordi Forholdet for ſtorſte Delen fun beroer der- 

pan, at den bagefte Ræffes Tander, ifær hos mindre Individer, 

ſtjules af Tandkjodet, og derfor overſees. Hog ſtore Individer, 

og iſer pan Skelettet, Fan den bageſte Ræffe forfølges ligeſaa 

langt mod Siderne ſom den forrefte, eller dog naſten ligeſaa langt. 

xx) Hortfdjes Angivelfe af Tandforholder pan Mellemfjæbebenene 

øg i Underkjaben er iffe ganffe nøjagtig, og ſynes fun at ftøtte 

fig paa Underſogelſen af ſmaag Individer, 

29 
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paa forreſte Svælgbeen 1 Overkjaben har jeg talt tolv, paa 

mellemſte elleve og paa bagefte fyr Tænder. Med Henfyn 

til Svælgtænderne i Underkjeben, da ere de i den ydre 

Længderæffe meget mindre end i den indre; i denne har jeg 

talt omtrent en Snees Tænder, i hiin endnu flere. At mærfe 

er, at Huden paa den ydre Side af Svælgbenene i Underfjæben 

er belagt med fmaa Beenplader af en Beffaffenhed, fom under 

Gjellebuerne nærmere vil blive omtalt. Næfeborene fidde 

Øjnene meget nærmere end Snudefpidfen; de, fom tilhøre den 

blinde Side, ere anbragte omtrent paa Grændfen af denne og 

Den farvede (tildeels endog indefluttede + det farvede Rum), 

lidt længer tilbage end dennes Naſebore; disſe fidfte ere an— 

bragte omtrent midt imellem Øjnene ſaaledes, at en ret Linie, 

trukken fra den overſte Ojehules forreſte Rand til den nederfte 

Ojehules forrefte Rand, omtrent vilde berøre det bagefte Næfe- 

bors bagefte Mand; det forreſte Par Naſebore ere ſorſynede 

med et ufuldftændigt Hudrør, eller nøjagtigere med en lille, 

tilſpidſet Hudlap, fom omgiver deres bagefte Rand. Det bagefte 

Var, fom fun ved et ringe Mellemrum adffilles fra det forrefte, 

har en ffraa Stilling til dette, faa at den indbyrdes Afſtand mellem 

Neſeborene af det bagefte Par er flørre end den indbyrdes Afſtand 

mellem det forrefte Par. Jovrigt ere Naſeborene alle temmelig 

fmaa, de forreſte næften af kredsrund, de bagefte af en oval Form. 

Øjnene, fom fun ere af Middelftørrelfe eller ſnarere temme— 
lig fmaa (deres Lengdegjennemſnit indeholdes omtrent 5 til 6 

Gange i Hovedets Længde”), men færdeles fremftaaende, ſynes 

anbragte noget ffraat, det øverfte lidt længer tilbage end det 

nederfte. Dog berver dette meft paa, at den øverfte Ojehule 

har ſtorre Lengdegjennemſnit end den nederfte; thi dens forreſte 

Rand ligger forøvrigt vel faa langt fremme fom den nederſte 

Diehules førrefte Rand, og felve Øjnene ligge paa det Nærmefte 

*) Det maa erindres, at Talen her er om Øjets, iffe om Ojehulens 

Gjennemſnit. 
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lige under og over hinanden. Øjnene ere af en temmelig 

elliptiſt Form, og den famme Form vife ogſaa Pupillerne, 

dog med ſtorre Negelmæsfighed. Panden er mellem Øjnene 

bred (ſammenlignet med de foregaaende Flynderarter), flad, 

jævn, og favner aldeles en Køl, Gjælleaabningerne 

ſtore; Spaltens Begyndelſe paa den farvede Side falder ovens 

for Midten af det overſte Djes Højdegjennemfnit, og den ftræffer 

fig forneden frem foran Forgjællelaagets bagefte Rand. Gjælle- 

ſtraalernes Antal ſyo; Formen fabeldannet, dog fun med 

ringe Brede; den lille, ſyvende Gjælfeftraale, der næften er 

lige, og forholdsvis af betydeligere Brede end de øvrige, vifer 

det fædvanlige Forhold, idet den er ſammenvoxet med den til 

fvarende fra modſatte Side 1 endeel af Længden, fra Spidſerne 

regnet. Fire Par frie, og alle med dobbelte Rakker Gjælle- 

blade forſynede Gjællebuer; det inderſte Pars Spalte er 

imidlertid indffrænfet temmelig meget ved Sammenvoxning i begge 

Ender med Svalgbenene i Underfjæben ; hver Gjællebue har kun en 

tydelig Rekke Fremragninger paa den ovre konkave Side; paa 

yderſte Bue talte jeg ni Fremragninger, af hvilfe den forreſte dog er 

meget lille, neſten rudimenter; de andre Buer have hver fun ſyv 

Fremragninger, da de to forrefte blive aldeles rudimentære, Frem— 

ragningerne aftage i Storrelſe fra de ydre Buepar til de indre, 

og fane ſaaledes tilſidſt Form af blotte Knuder; tillige ryffe 

de efterhaanden fra Buernes ovre Rand ud mod den ydre, faa 

at de paa det inderſte Buepar kunne figes ganffe at tilhøre 

Denne fidfte. Fremragningerne ere iovrigt alle væbnede i En— 

Den med virfelige Tænder, ganffe ſom de i Kjæberne og paa 

Svælgbenene, fun at de ere mindre. Det inderfte Buepar har 

paa den indre Side en rudimentær Næffe af Fremragninger, 

ſom man førft bemærfer ved Følelfen, og behøver Lupens Hjælp 

til at iagttage. En meget ejendommelig Egenffab hos nær- 

værende Flynderart er, at den Hud, fom beklader Gjællebuerne, 

paa Siderne er ligeſom bedekket med Skjal; ved Underføgelfe 
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under Mifroffopet fees, at de tilſyneladende Sfjæl ere ſmaa, 

tætliggende, uregelmæsfigtdannede Beenplader, hvilke paa den 

udadvendte Side ere væbnede med ſmaa, krumme, meget ftærfe 

Torne eller Tænder. Bigjællen har jeg fundet beftaaende 

af omtrent tredive Hudfolder. 

Kroppens Form langftraft (den ſtorſte Højde indeholdes 

mere end tre Gange i Totallængden), paa den farvede Side 

temmelig ftærft hvælvet. Rygfinnen begynder fædvanfigft 

over det overſte Øjes forrefte Rand, dog ſnart ogſaa lidt len— 

ger fremme, ſnart noget mere tilbage. Uagtet Halefinnens 

Rod gaaer langt op paa Halens Sider, ophorer Rygfinnen 

dog et ikke ubetydeligt Styffe fra Halefinnens Nod. Med 

Undtagelſe af de elleve eller tolv ſidſte Straaler, der gjærne 

vife fig kloftede i Spidſen, ere de ovrige Straaler enkelte. 

J en lang Stræfning ere Straalerne temmelig lave, og tiltage 

fun ubetydeligt i Længde; førft omtrent med den tredivte Straale 

begynder en raffere Tilvært at indtræde; omtrent med 45de 

Straale naaes den ſtorſte Hojde*), og fnart aftager derpaa 

Straalernes Længde omtrent paa ſamme Maade, paa hvilfen 

deres Tiltagen foregik. Rygfinnens Omrids danner derfør 
ingen jævn Bue, men har i Midten en fremragende Deel af 

bred Triangelform. Rygfinnens ſidſte Straale er omtrent halvt 

faa fang ſom førfte; den 25de fun en halv Gang længer end 

førfte, men den 45de henimod fire Gange faa lang ſom førfte. 

Straalerne rage alle med en hvid Spidſe frem af den temme— 

lig ftærfe forbindende Hud. Bryſtfinnerne vife hos denne 

Art en temmelig betydelig indbyrdes Forffjællighed 1 Lengde— 

forholdet: medens Længden af den mørfe Sides Bryſtfinne 

indeholdes otte Gange eller lidt mere i Totallængden, inde— 

holdes den hvide Sides Bryſtfinne elleve til tolv Gange i 

*) Eller med andre Ord, Rygfinnens ſtorſte Højde falder fra den 40de 

til ben 50de Straale, 
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Totallengden. Paa den farvede Side er Formen temmelig 

ftærft tilfpidfet; jeg har fundet anden Straale vvergaae førfte 
med + af fin Længde, og tredie anden med 1; fjerde Straale 

den længfte, dobbelt faa lang fom førfte, men fun meget lidt 

længer end tredie, og næften lige med femte; ſidſte Straale 

har omtrent £ af førfte Straales Længde; de tre førfte Straaler 

og den fidfte enfelte, de øvrige luftede, for ſtorſte Delen endog 

dobbelt. Paa den hvide Side er Bryſtfinnens Form mere 

bred og oval; femte Straale den flængfte; de to førfte og de 

to ſidſte Straaler har jeg fundet enkelte. Bugfinnerne, 

hvis forreſte Rand falder ganſke lidt længer fremme end Bryſt— 

finnernes forrefte Rand, ere ſmaa; deres Længde indeholdes 

henimod en Snees Gange i Totallfængden. Formen noget 

bred og afrundet, naar Finnerne ere udſpendte. De to forſte 

Straaler ere enfelte, de følgende kloftede; ſidſte Straale den 

fortefte; tredie og fjerde Straale ere de lengſte, indbyrdes om— 

frent lige lange. Bugfinnernes Spidſer naae vel ud vover 

Gadborets bagefte Rand, men Gadborets forrefte Rand ligger ikke 

faa ganffe ubetydeligt et Stykke bag Ophoret af den Hud, der for— 

binder Bugfinnernes Straaler. Gadboret lille, kredsrundt; 

ganffe tæt bag dette, og ligeledes i Bughulens ffarpe Kant, 

findes en lille Tværfpalte. fom Aabning før Urin- og Genera— 

fionsfyftemerne, Mellem denne Spalte og Gadborfinnens Be— 

gyndelſe er et forholdsviis ſtort Mellemrum. Foran Gadbor⸗ 

finnen fremtræder en temmelig flor og ſpids Gadborpig; 

fun hos gamle Individer favnes denne ligeſom hos Rod— 

ſpetten. Gadborfinnens Længdeftræfning er omtrent lig 

med den halve Totalfængde eller med 2 af Rygfinnens Længde 

ſtrekning. Den begynder langt bag Bryfifinnernes Rod, om— 

trent under Rygfinnens 27de Straale; fra Begyndelſen af til 

fager den raffere (men mere jævnt) end Rygfinnen, og naaer 

omtrent med den attende Straale fin ſtorſte Højde; almindeligt 

overgaager den Rygfinnens ſtorſte Højde lidt. Ligeſom hos 
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Rygfinnen ere adſtillige af de ſidſte Straaler kloftede (jeg har 

tagttaget indtil tretten faadanne), og overhovedet ſtemmer den 

med Rygfinnen 1 Form og Beffaffenhed. Halens nøgne Deel, 

eller den Deel, fom ligger mellem Ryg- og Gadborfinnens 

Ophor og Halefinnens Rod, indeholdes mere end tyve Gange 

i Totallængden, og har betydeligt flørre Højde end Længde. 

Halefinnen er flor og fraftfuld, og gaaer, ſom allerede oven— 

for bemærfet, langt op paa Siderne af Halen"). Dens mid: 

terfte Straaler ere fortere end de mod Siderne”) (to eller 

tre af de alleryderſte paa hver Side fraregnede), og altfaa 

bliver Halens bagefte Rand halvmaaneformigt indbojet. Straa— 

lerne ere forgrenede i en meget ſterk Grad, faa at de for den 

allerſtorſte Deel fane et buffagtigt Udfeende; dog undtages 

herfra de to yderſte paa hver Sine, hvilfe ere ufløftede. 

Sidelinien har den Saregenhed, at den danner en dobbelt 

Bugtning over Bryſtfinnerne: forſt en meget ſtor, og dernæft, 

efterat have naaet hen mod Enden af Bryftfinnen, en lille og flad. 

Skjondt Sidelinien, ligeſom hos andre Flynderarter, ftræffer 

fig ud over Halefinnen til dennes yderfte Rand, er den dog her tem— 

melig utydelig og vanffelig at forfølge paa Halefinnen. Forreſten 

har jeg fundet Spor af en ufædvanlig Forgrening af Sidelinien 

*) Der maa dog mærfeg, at dette Forhold ingen Virfelighed har, 

men fun er tilſyneladende; hvad Underſogelſe af Skelettet eller 

Disſektion ſtrax overtyder om. Den Hudfold, ſom fra Halefinnen 

lægger fig hen ad Dalens overſte og nederſte Rand, er næmlig 

aldeles ikke underſtottet af Smaaſtraaler, ſom hos utallige andre 

Fiſte. Vilde man derfor, hvad maaffee var det rigtigſte, ikke regne 

Denne Stræfning til Halefinnen, men til den nøgne Hale, 

vilde dennes Forhold blive ganffe anderledes end ovenfor antydet: 

dens Længde vilde da udgjøre omtrent 4 af Totallængden, og 

vilde overgaae Højden foran Halefinnens Rod meget. 

**) Langdeforholdet af de midterſte Straaler til de ftørfte paa Siderne 

har jeg fundet ſom 3 ml 53 de fidfte have omtrent £ af Total- 

længden, 
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paa Halefinnen; thi foruden Hovedgrenen, ſom firæffer fig langs 

med tiende Straales nederfte Rand, udfendes en Green fra 

Halefinnens Rod opad, fom, efterat have naaet femte Straale 

(ovenfra regnet), følger dennes nederſte Rand; og en anden 

Green udfendes nedefter, og folger fjortende Straales nederfte 

Rand; ja felve Hovedgrenen ſynes, efter i en Stræfning at 

have fulgt tiende Straale, at fløfte fig gaffelformigt ſaaledes, 

at medens dens ene Afdeling fortfætter fit tidligere Lob, følger 

den anden, dog meget utydeligt, overſte Mand af ellevte Straale. 

Sfjællene ere meget ſmaa, og Sidelinien ſynes, fra 

Gjellelaaget til Halefinnens Mod at gjennemløbe omtrent 200 

Rekker; dog er Tællingen af Sideliniens Sfjæl faa vanffelig, 

at jeg iffe tør tillægge denne Angivelfe nogen ftor Vegt. Sif 

fert er det derimod, at de ſtorſte Sfjæl (de paa Halen) hos et 

Individ af 20 Tommers Længde nappe have to Liniers Længde 

og en Lintes Brede. Skjellene ere tynde, hudagtige eller bløde, 

uden Torne paa den bagefte, fremragende Rand, af en meget 

langſtrakt, oval Form, dog i forffjæflig Grad; de foncentriffe 

Bærtftriber færdeles fine og i ſtort Antal; Middelpunktet, hvor— 

fra de udgaae, nær Sfrællets bagefte Rand; ofteft ere Stri— 

berne omfring dette Middelpunkt i ftørre eller mindre Udftræfning 

ligeſom udviſftede. Viften indtager en ikke ringe Udftræfning, 

men er gjærne noget utydelig, og viſer temmelig megen Ure— 

gelmæsfighed + Vifteftraalernes Retning og Forgrening. — 

Sftjælflædningen frembyder iøvrigt hos nærværende Art en faa 

flor Uregelmæsfighed, at det bliver vanffeligt at give nøgen 

tydelig Foreftiling derom; nogle Steder ere Sfjællene tydeligt 

og ſterkt taglagte, til Cr. paa Halen, over Bughulen, langs 

Sidelien o. ſ. v.; andre Steder ligge de ſtorre og tydeligere 

Sfjæl faa langt fra hverandre, at Taglægningen ophører eller 

bliver ufuldſtendig; men Mellemrummene udfyldes da fom ofteft 

af overmaade ſmaa og fine, Sandkorn lignende Sjæl, der uden 

nogen kjendelig Orden ere ſpredte mellem de flørre; undertiden 
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bedæffes de ſtorre Sfjæl ganffe af en Beflædning af ſmaa 

Sfjæl, faa at det næppe med det blotte Øje er muligt at be- 

mærfe den; undertiden ſynes endog de ſtorre Sfjæl ganffe at 

forfvinde, og flere Plætter blot at dannes af disfe, uendeligt 

fine Skjeel. Skjondt det fortrinligvirs er mod Ryg- og Bug— 

linien, at disſe fmaa Sfjæl blive herffende, udbrede de fig dog 

vover hele Kroppen, og danne ligeſom en uregelmæsfig Marmore— 

ring med de ftørre. — Hvad Sfjælbeflædningens Udbredelfe an— 

gaaer, da findes Sfjæl paa Overfjæbebenene, Underfjæbens 
Grene og paa alle Finnerne, dog meget rigeligere paa den mørfe 

end paa den lyſe Side; omkring Øjnene og Naſeborene iagt— 

tages adffillige nøgne Plætter; ogſaa ere Axelhulerne i en tem— 

melig ſtor Stræfning nøgne, ſamt Rummet mellem Bugfin- 

nerne og en lille Kreds omkring Gadboret. Bryſtfinnerne have 

blot Sjæl paa den ydre Side ligeſom Bugfinnerne, men de 

ſidſte kun i meget ringe Antal>), de førfte derimod temmelig 

rigeligt, ifær paa den farvede Side. Ryg- og Gadborfinnen 

vife paa de midterfte og længfte Straaler (eller nøjagtigere paa 

Den forbindende Hud tæt foran Straalerne) Baand af fine 

Sfjæl, der tildeels naae næften til Straalernes Spidſer; disſe 

Baand dannes af fem eller fer Rakker fidelagte Sjæl; paa 

Rygfinnen fandt jeg de fire- eller femogtyve forfte Straaler uden 

Sfjæl og ligeledes omtrent de fidfte fyrretyve; hvad Gadborfinnen 

angaaer, vare de fem efler fer førfte og omtrent de ſidſte fyrres 

tyve uden Sfjæl. Halefinnen er meget rigeligt forfynet med 

Sfjæl og næften til den bagefte Rand >>). 

Bughulens Længde hos et Individ af nitten Tommer 

beløb omtrent 22 Tommer og dens Højde omtrent figefaa meget. 

Bughinden hvid paa den hvide Side, fort paa den morke. 

*) Paa ben hvide Side har jeg endog flet ingen kunnet opdage, 

**) Udtrykket hos Wilsfon: pinnis nudis, er altſaa aldeles urigtigt, 
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Leveren temmelig lille, men iovrigt omtrent af ſedvanlig Form 

og Beliggenhed, hvilket ogſaa gjælder Galdeblæren. Leng— 

ben af den udftrafte Tarmekanal fra Mellemgulvet til Gad— 

boret er endeel ringere end Fiſkens Totallængde (154 

Tommer hos et Individ af nitten Tommers Længde). Spi— 

ferøret og Maven have en betydelig Vidde (omtrent en 

Tomme), og overgaae i faa Henfeende færdeles meget Tarmen 

(hvis Vidde fun belober tre til fire Linier). Paa fædvanlig 

Maade ftræffer den polſedannede Mave fig langs med Bughu— 

lens Rygflade, og bøjer fig derpaa ned langs Poſtabdominal— 

benets forrefte Rand. Længden af Mave og Spiſeror om: 

trent 41 Tommer (deraf udgjør Spiſeroret fun omtrent 1 

Tomme). Udvendigt vifer fig ingen Adffillelfe mellem Spiſeroret 

og Maven; indvendigt beftemmes det førftes Grændfe ved flere 

og finere Længdeføolder (omtrent en Snees). Maven har fun 

omtrent en halv Snees ftærft fremtrædende Længdefolder, der 

krumme fig noget bølgeagtigt, og tildeels forgrene fig og ana— 

ftomofere ; + Mavens bagefte nedſtigende Deel forſvinde Leng— 

defolderne næften ganffe, eller blive dog utydelige. Tæt bag 

Portnerklappen ere tre ſtore Blindtarme anbragte i en 

Kreds (deres Længde 2 til 21 Tommer), og i en ringe Afſtand 

(omtrent 1 Tomme) bag disſe en fjerde idetmindſte ligeſaaſtor. 

Tyndtarmen danner paa fædvanlig Maade en kredsformig Bugt, 

men udfender ingen Afdeling paa Siderne af Halen. Maſttar— 

men, fom er meget fort (næppe 3 Tomme lang), og ved en Klap 

adffilt fra Tyndtarmen, udvider fig betydeligt. Milten har 

jeg fundet meget lille, liggende paa det fædvanlige Sted bageſt 

i Bughulen mellem Maven og Blindtarmene. Urinblæren 

er meget flor (af et Par Tommers Længde), langſtrakt polſe— 

dannet, naaer foroven op til Nyrerne, og aabner fig uden nogen 

Urethralpapille tæt bag Gadboret i Bugens ffarpe Kant, og paa 

hver Side af Urinaabningen vifer fig i ſamme Felledsaabning 
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en færffilt lille Aabning før Generationsorganernes). Wgge— 

fæffene har jeg fundet temmelig forte, af en triangulær Form, 

af ftørre Højde end Længde (omtrent 2 Tommer fange men 24 
Tommer høje); ffjøndt der, ligeſom blandt andre Flynderarter, 

hos Hunnerne findes en Fortfættelfe af Bughulen paa Halens 

Sider, erdenne dog her meget fort (fun omtrent 2 Tommer lang). 

Udføringsgangene før Wggene meget lange, Hos Hannen ſav— 

neg ganſke Bughulens Forlængelfer, og de middelmaadigt fløre, 

noget trefantede, med et Indſnit forſynede Teftifler ligge 1 

Bughulen. 

Mellemkjabebenene ere omtrent af lige Længde, eller det 

paa den hvide Side i al Fald fun ganſte ubetydeligt længer 

end det paa den farvede; den opſtigende Apofyſe er fort i For— 

hold til Sidegrenen, da hiin indeholdes mere end tre Gange i 

denne, men forholdsviis af langt ftærfere Bygning. Sidegre— 

nene bøje fig temmelig ftærft mod Enderne. Ogſaa Over: 

fjæbebenene have indbyrdes omtrent lige Længde, men over- 

gane i faa Henſeende Mellemfjæbebenene (omtrent med 4); be- 

tragter man dem iſolerede, maa man viſtnok tillægge dem en 

ſterk Bygning, hvorimod man, naar man ſammenholder dem 

med Ræffen af de foregagende Flynderarter, finder, at de ſtaae 

betydeligt tilbage i Styrke for de flefte af disfe (Hil Er. for 

Mareflynderen og Sfjærifingen), ifær med Hen 

fyn til Udvidelfen af den overſte Deel. Underfjæbens 

Grene meget længere end Overfjæbebenene, paa den hvide Side 

ubetydeligt længer end paa den farvede; deres Højde lidt ſtorre 

end I af deres Længde; Knuden, fom dannes under deres Sym— 

fyfe, ubetydelig, næften umerkelig. Forgjællelaaget paa 

*) Det er af flere Forfattere, og iffe uden Grund, bemærfet, at vHal⸗ 

leflynderen nærmer fig noget mere til den almindelige Fiſkeform 

end de andre Flynderarter. Maaffee funde den derfor naturligſt 

ftilles 1 Spidfen for Rekken, ligeſom Tungerne, formedelft et 

modſat Forhold, flutte ben. 
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den farvede Side er utydeligt vinkeldannet, eller nærmer fig til 

Halvmaaneformen; paa den hvide Side, hvor Formen bliver 

mere beſtemt vinfeldannet, er det lidt kortere end paa den far- 

vede, men lidt bredere over Vinkelen. Gjcllelaagsſtykket 

danner en Triangel, hvis forreſte-overſte Vinkel er noget ſtarp, 
den bagefte og nederfte derimod afrundede; forrefte Side, ſom 

lægger fig op mod Forgjællelaaget, den længfte; overſte Side 

lidt fonver, bagefte-nederfte fonfav eller halvmaaneformigt ind— 

bøjet. Gjellelaagsſtykket er føvrigt tyndt, hudagtigt, ffrøbeligt. 

Undergjællelaaget uregelmasſigt, triangulært, bagtil og 

foroven uddraget i en fang, hudagtig Spids, øverfte og før- 

refte Side konkave, nederfte fonver. Mellemgjællelaaget 

langſtrakt fiirkantet, dog noget uregelmæsfigt, tyffere og flær- 

fere end baade Gjallelaagsſtykket og Undergjallelaaget. 

Rygraden beſtaaer af 51 Hvirvler, af hvilfe 16 ere an- 

bragte over Bughulen, 35 danne Halen. Et lille Ribbeen har 

jeg allerede fundet hæftet til førfte Hvirvel. De vyftigende 

Tornefortfættelfer naae deres ſtorſte Højde omtrent med 

Den tyvende. Rygfinnens ſyv forſte Interſpinalbeen ere 

hæftede til Hjærneffalen. Mellem Poſtabdominalbenet 

og den førfte nedſtigende Tornefortfættelfe ere otte Interſpinal— 

been anbragte. 

Efter Strøm (Sondmors Beffr. I, 300) ffulle forkeerte 

Hælleflyndre (Vrang-Kvejter) eller Halleflyndre med 

Øjnene og den mørfe Farve paa venſtre Side, ſtundom fore— 

komme. Selv har jeg ingen faadanne feet, eller af Fiffere 

paa Ddanffe og norffe Kyſter funnet erfare Noget om dem. Som 

en Farvevarietet fortjener maaffee at bemerkes, at jeg har 

truffet Hælleflyndre af et Par Alens Længde, fom paa den 

olivenfarvede Grund havde et meget betydeligt Antal ſmaa, 

uregelmasſige, kulſorte Plætter; i Almindelighed vare de af en 

rts Størrelfe, og ſelv Mundhulen vifte en Mængde af disſe 

Ufændringer. 
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Plætter. Den Forffjæl i Farve, ſom i Regelen finder Sted 

mellem gamle Hælleffyndre og Unger, er ovenfor omtalt”). 

Helleflynderen overgager ikke alene alle andre befjendte 

Flynderarter langt i Storrelſe, men fan overhovedet tælles 

blandt de ſtorſte Fiſte. Det ſtorſte Individ, jeg felv har haft 

Lejlighed til at underſoge, blev fanget 1 Lofoden mellem Kab— 

liauen ſidſt 1 Februar; det var Midt over 7 Fod langt, og 

vejede 344 Pund. Det var magert og udfultet, og vilde alt; 

faa i fed Tilftand viſtnok have vejet betydeligt mere. Jeg 

finder derfor flet ingen Grund til, med Faber at antage An— 

derſons Angivelfe af Hælleflyndre paa 400 Pund fom en 

Overdrivelſe. Efter Nilsſon (Prodr. pag. 58) ffal man i 

det nordlige Kattegat paa den fvenffe Side have fanget Hal— 

leflyndre af over 700 Punds Vægt, og flere Forfattere omtale 

Hælleflyndre af ti Fods Længde, Dette fan jeg hverfen be- 

fræfte eller benægte; fun fan jeg bemærfe, at Fifferne 1 Lofo— 

den anfaae den ovenomtalte Halleflynder for ualmindelig ſtor; 

og at 100 til 150 Pund, efter min Erfaring, plejer at være 

den højefte Vægt af de i det fydlige Kattegat paa den danffe 

Side forekommende Individer. 

Hælleflynderen er en nordlig Fiſk: den er hyppig i en Deel 

. af Polarhavet (idetmindſte fra 729) og Nordføen, men fynes 

allerede at være forfvunden ved Englands Sydkyſt (under 509 

n. Br.**5). Med Henfyn til de Længdegrader, gjennem hvilke 

*) Hos Leem (Beffr, over Finmarkens Lapper S. 314) omtales et 

i Oſt-Finmarken forekommende „ugemeent Slags af Halleflyndre, 

hvilke ere de andre ulige paa Farven, ſaaſom ſorte overalt, ſaavel 

under Bugen ſom paa Ryggen.” Men det tør vel ikke anta— 

ges for fiffert, at denne Angivelſe fan henføres til den almindelige 

Halleflynder; maaſkee figtes til den i Grønland forekommende Hipp. 

pingvis? Hvilfet ſynes at finde Befræftelfe ogfaa i den Omftæn- 

dighed, at disſe Hælleflyndre figeg at overgaage ben almindelige 

Halleflynder 1 Fedme og Velſmag. 

xx) See Narrell, Side 231. 
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ben ftræffer fig, da fan den med Sikkerhed følges fra det nord- 

oſtligſte Norge indtil Grønlands Veſtkyſt (fra 609 oſtl. L. til 

omtrent 309 v. Lgd. F. M.). 

Hos os forefommer den faavel 1 Nordſoen lige ned til 

Helgoland ſom gjennem hele Kattegattet ned i Ørefundet; man 

favner heller ikke Exempler paa, af den endog trænger et Styffe 

ind i Øfterføen”). Unger af omtrent 15 til 20 Tommers Længde 

har jeg feet fangede temmelig hyppigt næften hele Sommeren 

igjennem i det nordlige Kattegat (ved Hirsholmen) blandt 

Nødfvætter og andre Flynderarter paa omtrent 5 til 6 Favnes 

Dybde. Ogſaa voxne Halleflyndre fynes hele Sommeren, og 

rimeligviis hele Aaret igjennem, at opholde fig hift og her i Kat— 

tegattet, ffjøndt vel iffe i Mængde. Saaledes have fyndige 
Fiffere fortalt mig, at der mellem Samso, Helgenæs og 

Hjælmen findes et Hul eller en Fordybning i Havbunden 

med 27 Favne Band, hvori flore og fortrinlige Halleflyndre 

*) Efter Schonevelde ffulle fmaa Hælleflyndre C(af et Par Fods 

Længde) fanges i Cdernførdebugten, dog fun ſjſeldent. Nilsſon 

figer (Prodr. pag. 58) at denne Art, faavidt han veed, aldrig gaaer 

ind i Oreſundet. Jeg man derfor bemarke, at Fiffere i Sned— 

kerſteen tæt fyd for Helſingor have fortalt mig, at de undertiden fange 

Halleflyndre af 6 til 8 Lispunds Størrelfe paa SFræpperne, en 

Grund udfor Paalskop. Og hvad ber fætter Tingen udenfor 

Toiol, er, at jeg oftere i Foraar og Sommer har feet Fiſterne i 

GornbøF fange Halleflyndre 2 til 3 Mile fyd for Kullen i Ren— 

ben mellem Skaane og Sjælland (paa 12 til 15 Favnes Dybde). 

Naar Gottfdje beretter (Wiegmann's Archiv, 1835, TI, 167), at 

Hælleflynvre ogfaa fanges ved Skovshoved, en Miil nord for 

Kjøbenhavn : faa vil jeg ingenlunde benægte, hvad der iffe fore« 

kommer mig urimeligt, ffjøndt jeg felv intet Exempel derpaa veed; 

men fun gjøre opmarkſom paa, at Skovbshovedboerne, ſaavelſom 

andre danſke Fiffere ved Sundet, oftere kjobe Fiff af fvenffe Fi— 

ffere, endog lige fra Kullen, og at man altſaa iffe, uden nar— 

mere Underſogelſe, tør flutte fra Fiſkeren til Fiſtens Fangningsſted. 
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almindeligen ffulle findes, Og jeg tvivler paa, at der forløber 

nogen Maaned, uden af man paa Kjøbenhavns Fiffetorv feer 

Helleflyndre; hvilfe da i Regelen ere fangede et eller andet 

Sted paa de nordfjællandffe Kyfter ”). 

De Angivelſer, fom findes hos Pontoppidan (Norges 

naturl. Hiſt. II, 191 Anm.) og Faber om Hælleflyndre i 

Indſoer med ferfft Band, ſynes mistænkelige, og trænge viſtnok 

fil nærmere Befræftelfe. 

Peter Daſs, en Digter, hos hvis Mufa jeg allerede 

tidligere har ſogt Biſtand, priſer Hælleflynderen paa følgende 

Maade FF: 

„Du ſmukkeſte Kvæjte, Du Dronning i Vand,” 

„Hvor flad er din Bolig paa dybeſte Sand,“ 

„Hvorpaa Du fremffrider faa ſagte!“ 

„Du farer fpagfærdig paa Grunden omfring” 

„Og hviler, naar Andre de Fjøre i Ring,” 

„Det fan vore Filfer' vel agte.“ 

„Hvor findes din Lige blandt fvømmende Kræ?” 

Din Ryg er ſom Ravnen og Bugen ſom Sne,” 

„Ja hvider end Sfjæle paa Sanden!” 

Uagtet de Allerfleſte viſtnok ikke ville være enige med Peter Daſs 

i at tildele Helleflynderen Priſen for Skjonhed blandt Fiffene 

(en Overdrivelſe, fom maa tilffrives Nordlæendingens Forkjcr— 

lighed for denne Fiff, ifølge den Nytte, han drager. af den ſom 

Næringsmiddel), fan det paa den anden Side indrømmes, at 

han temmelig rigtigt har ffildret dens Levemaade. Den befids 

der fun ringe Bevægelighed, foretager næppe andre Rejſer end 

x) Naar Wilsfon (1. ec.) figer: habitat pelagicus piscis in pro- 

fundis oceani per omnes anni tempestates, excepta hieme, 

cum ad tænias et oras, pariendi causa, appropinquat; æstatem 

igitur in mari Norvigico degit, hieme sinum Codanum visitat : 

faa ſtrider dette ligeſaa meget mod Flyndrenes ringe Bevagelighed 

i Almindelighed ſom mod utallige Erfaringer om Hælleflynderen, 

x**) Nordlandſte Trompet S. 70, 
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fra Dybet til Grundene og fra Grundene til Dybet efter Aars— 
tiden”), og ligger iovrigt den mefte Tid roligt paa Bunden, 

i Forventning om, at et eller andet Bytte ffal nærme fig. Fra 

vore flefte andre Flynderarter adffiller den fig fornæmmelig 

ved fin langt ftørre Rovbegjærlighed og ved den ftore Dybde, 

hvorpaa den ofte træffes. Som Beviis paa dens Rovgjærrigs 

hed og Slugenhed maa tjene, hvad Fiffere i det nordlige Kat: 

fegat engang have fortalt mig: at de Aaret i Forvejen havde 

haft to Exempler paa, at Halleflyndre havde flugt Blylodderne 

paa Logliner; benene af disſe Hælleflyndre ſſaplos, men den anden 

blev fangen. J Maven af den ovenomtalte ſtore Halleflynder, 

ſom fangedes i Torffegarn i Lofoden under Vaarfifferiet, traf 

jeg tre Torſt, hver af henimod tre Fods Længde; tilſammen 

vejede disſe viſtnok idetmindſte 40 Pund**). Ifølge fin Graa— 

dighed bider denne Art villigt paa Krogen, ifær naar den lokkes 

med en blank Madding, og ftille Solffinsvejr gjør det flet for den 

at fee denne. J det norffe Hav fanger man almindeligen Hælle- 

flyndren paa 60, 80 og 100 Favnes Dybde; ja i Fjordene efter 

Strøm”) endøg paa en Dybde af 300 til 400 Favne, hvor 

den altfaa er underfaftet et overmaade betydeligt Vandtryk. 

Men deſto mærfeligere er det, at den til andre Tider gaaer 

op paa fer eller fem, ja endog fire Favne, faa at man fan fee 

den ligge paa Havbunden, og tydeligt iagttage dens Bevægelfer: 

en Omftændighed, hvoraf Fifferne mange Steder paa Norges 

%) Jeg fan iffe antage med Nilsſon (Prodr. pag. 58), at Hælles 

flynderen om Sommeren lever i det norffe Dav, og om Vinteren 

gaaer ind i Kattegattet. Hælleflynderen findes hele Aaret igjennem 

i Kattegattet paa de dertil befvemme Steder, 

*) J Glafſens og Povelſens islandſke Rejſe anføres flere marke— 

lige Exempler paa dens Graadighed: man vil have. fundet Træ, 

Jern og ſels Polariis i dens Mave, 

*xx) Sondmors Beſtrivelſe I, 438, 
Danmarks Siffe, IL, 26 
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Kyſt benytte ſig, for paa en egen Maade at harpunere den. 

Det er ifær i Foraarstiden, at den følger de Dyr, der tjene 

den til Naring, op paa lavere Band, og dernæft forbliver paa 

Grundene endeel af Sommeren for at lege, Forreſten figes 

Den, at trives bedft, og at blive fedeft paa leret og mudret 

Bund; hvilfet fan være rimeligt nof ogſaa af den Grund, aft 

dens Bytte mindre flet fan vogte fig før den, naar Bundens 

Farve er overeensſtemmende med Halleflynderens. 

Hælleflynderens Næring beſtaaer deels i ſtorre Kræbsdyr, 

iſer Hummeren, Taſkekrabben (Platycarcinus Pagurus) 

o. f. v., ſom den forfølger vp paa Grundene; deels i for- 

ffjællige Fiffearter, fornæmmelig faadanne, der, ligeſom den 

ſelv, opholde fig paa Havets Bund. Blandt disfe ffal den, 
efter hvad Fiffere have fortalt mig, elffe Søulven (Anar- 

rhichas Lupus) ganffe fortrinligt, og temmelig hyppigt bort: 

tage de Soulve, ſom tilfældigviig funne være fangede paa Fi— 

ffernes Bundkroge. At den ogſaa elffer Sild og Hvidling, vide 

vore Fiffere af Erfaring, efterdi disſe Fiffearter afgive en fortrin— 

lig Madding for den. Men dens Slugenhed, fom jeg allerede 

tiltræffeligt har berørt, gjør den iovrigt ikke meget fræfen i 

Valget af dens Føde. 

Hælleffynderens Legetid begynder efter Hallager”) førft i 

Aaret, og vedvarer til Paaffen. Faber giver (Iſis J. c.) to, ſom 

det fynes indbyrdes noget modſigende, Beretninger om dens Le— 

getid: efterat have fortalt, at han endnu i Maj har fundet 

Rogn hos de flefte Hunner, tilføjer han umiddelbart, at den 

ven Island leger fra Juni til Auguſt. Den fidfte Angivelfe 

anfeer jeg for den rigtigfte, og den forklarer tillige, hvorfor 

man netop paa denne Tid træffer Hælleflfynderen paa lavt Vand 

i Bugter og ven Mundingen af Elve, 

Helleflynderen er paa fine Steder, til Exempel i det nord— 

x) J hang haandførevne Beffrivelfe over Fiſtene ven Bergen. 
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lige Norge og paa Island, af megen Vigtighed ſom Nærings 

middel. Om dens Godhed i faa Henſeende ere Meningerne 

meget deelte: medens jeg i det nordligſte Norge ofte har fundet, 

at man fatte en overdreven Priis paa den, har jeg flere Ste— 

ber i det fydlige Norge feet den foragtet, og næften ganffe 

overladt til den fattigere Deel af Byernes Befolfning. Paa 

det Fjøbenhavnffe Fiffetorv fælges den” gjærne til en meget høj 

Priis *), og plejer altfaa her fun at fomme paa de mere For: 

muendes Bord; i London er den derimod, efter Farrell, 

ringeagtet. Selv paa den Tid af Aaret, da Hælleffynderen 

er bedft, finder jeg dens Kjod tørt, groft og ſmagloſt, ſtjondt 

hvidt og af et indbydende Udfeende. Imidlertid maa Hovedet 

og Finnerne”), ſom ere færdeles fede, herfra undtages; de 

funne benyttes til en fortrinlig Fiffefupye. Ogſaa indrømmer 

jeg, at Hælleflynderen hører til de Fiffe, der viſtnok funne vinde 

betydeligt under en talentfuld Kjoffenfunfiners Haand. Fo, 

fra meget gammel Tid befjendte, Handelsartifler tilberedes af 

Helleflynderen: Rav falder man de tørrede Finner og Ræfling 

lange, ſmalle Striber udffaarne af Kroppen efter Længden nær Fin— 

nerne; begge rofes af Mange, ifær i Norden, fom fortrinlige 

Læfferheder; felv har jeg aldrig været faa heldig at ſmage 

Dem, uden i en højft modbydelig harſk Tilſtand, og fan derfor ikke 

andet, end gjøre Schoneveldes Dom over dem til min), 

Foruden de Fiender, Hælleflynderen, ifær i en yngre Al 

— — 

) Man betaler ofte Pundet med 24 f til 2 Mark, 

*x) Lør) Mauleverers Idee (Bulvers Paul Clifford) — „a dish all fins” — 

har med Henſyn til Hælleflynderen allerede for flænge ſiden været 

realiſeret i Norden. Yglænderne, i hois Kjokken Halleflynderen, 

ſom bemarket, ſpiller en vigtig Rolle, ſtulle, (efter den oftere citerede 

Olaf. og Pov. Rejfe) holde Tungen med dens Rødder, Struben 

og Halen for de tre lakkreſte Styffer af denne FifÉ. 

&xx%) Ætaté rancescunt facile, et omnem gratiam, si gqva ab initio 

Fuit, deponunt. Af en Sfrivelfe fra den befjendte Jesper Brod: 

26% 

Siender. 
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der, har i adffillige Fiffe, Sæler og andre Sodyr, er den ef 

Bytte for iffe faa Snyltedgr. Paa Huden finder man Phyl- 

line Hippoglossi Oken”) og Caligus Hippoglossi Kr, **), begge 

ſtundom i temmelig ftort Antal. Paa Gjælflerne har jeg truf— 

fet to Snyltefræbs, der, ſaavidt hidtil bekjendt, ere den ejen— 

dommelige, nœmlig Clavella Hippoglossi Cuv,-) og Brachiella 

rostrata Kr, 7), ven forſte oftere og i meget ſtorre Antal end den 

ſidſte, fom fun fynes at forekomme enkeltviis. Indvoldsorme 

har jeg derimod endnu iffe truffet hos den. 

mann til Lensmanden paa Bergenhuus, Eske Bilde, af 1536, 

fees, hvor begjærlig man den Tid var i Danmark efter flige De— 

likatesſer. „Item værer fortænft paa nogen Fiji, Raff Reckling, 

Bergerfiff at fende Erkedegnen i Aarhus i Stegerſet; I ffulle fely 

æde med naar i kommer.“ Danſtke Magazin VI, 14. 

%) Epibdella Blainv,; Hirudo Hippoglossi Mull. Zool. dan tab. 

54, fig. 1—4, 

xx) Binoculus piscinus Fabr. fn. grønl, n. 239; naturhiſtoriſt Tids— 

ffrift I, 625 flg. 

xxx) Naturh. Tidsffrift, I, 196 flg. Hos en Halleflynder af omtrent to 

Alens Længde fandt jeg pan Gjællerne omtrent 150 Individer af 

Denne Snuyltekræebs, ofte flere (fire, fem indtil fer) ſiddende tæt 

ſammen pan et Gjalleblad. 

>) Nalurh. Tidsſtr. I, 207 flg, 



Barreffægten (Rhombus Cuv.)%). 

Formen almindeligen meget høj. Gabet ſtort, med Karde— 

fænder paa Mellemfjæbebenene, i Underfræben, paa den forreſte Deel 

af Plongffjærbenet og paaSvælgbenene. Rygfinnen begynder 

tæt bag Munden, og naaer, ligeſom Gadborfinnen, meget 

nær Halefinnens Nod, eller vorer endog ſtundom ſammen med 

denne. Alle Ryg- og Gadborfinnens Straaler ere i Regelen 

kloftede Enden. Øjnene og Farven paa den venſtre Side. 

En Urethralpapille paa den farvede Side, 

62%é8 Art. Slætvarren (Rnombus vulgaris Varr. ). 

Farven almindeligen graaligtbrun med temme— 

lig utydelig Marmorering og Pletter. Kroppen 

x) Varre er en gammel nordifø (jydſt) Benævnelfe for en, eller maa— 

ffee to, af denne Slagts befjendtefte Arter, Med Henfyn til det 

fyftematiffe Slegtsnavn, Rhombus, fan markes, at Cuvier har 

gjort Brug af det to Gange: thi, foruden nærværende Slægt af 

Flynder-Familien, har han ogſaa, efter Lacepedes Exempel, benæv— 

net en Slægt af de makrelagtige Fiſte med dette Navn (Hist, d, 

poissons IX, 400 sequ.). Hvilfen af de omtalte Slægter, ber 

ſtal beholde bet, ſynes tvivlſomt. Viſtnok har Lacepede bortgivet 

Navnet før Cuvier, og for fagvidt ſynes bet at tilhøre Makrel— 

Artsmarke. 
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glat, bedæffet med ſmaa, taglagte, ubevæbnede 

Sfjæl. Ingen tydelig Beenfjøl mellem Øjnene. 

Hornhuden fender en lille Klap ned over Pupillen. 

Sidelinien danner en meget ſtor Krumning over 

Broftfinnernks Rai nkens to eller Are førte 

Straaler i Enden deelte i flere fritfremragende 

Flige, hvad og gjærne finder Sted med de to førfte 

Straaler i Bugfinnen paa den farvede Side, In— 
gen Analpig. Ryg- og Gadborfinnen naae ikke 

Halefinnens Nod. Hovedets Længde indeholdes 

omtrent fire Gange i Totallængden, det opſpilede 

Gabs Højde omtrent to Gange i Hovedets Længde. 

Den ſtorſte Højde udgjør noget mindre end den 

halve Totallængde. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 77; Bryfif. 1 LER 
(67-83) (FF) — 61) —— 

familien. Men paa ben anden Side har en af nærværende Slagts 

Urter i omtrent 2000 Mar været befjendt under Wavnet Bhombus. 

%) De nedenftagende Tællinger funne give en Foreftilling om Xfver- 

lingen af Straaletallet i Ryg-, Gadbor- og Bryftfinnerne, men ere 

Derimod aldeles utilftræffelige til Opſtillingen af Normaltal for 

bemeldte Finner. 

Sons 22 Ryg os Br non Gaob Dale 7 

EA GE HESS SS NDS ss Bus ST fe er ESME 

ERR (SS AE ERE RER & KRERENEE ae 6 RR ER SEE Hr 

— 1630 Fe RES SEES RARDDS 
DE 2 beer EEN —6 BERG 7 GERE SES fy or 

—— 80 ——63 —671. 

— SN 6 — 

De ſom Grændfer for Afvigelfen i Rygfinnens Straaletal oven— 

for anførte Tal: 67-—83, ere laante hos Gottſche; thi ſelv har 

jeg iffe iagttaget hverfen faa højt eller fan lavt et Tali denne Finne. 

Ligeledes har jeg hos Gottſche laant 50 for Gadborfinnen; der— 

imod vover jeg iffe efter ham at optage 20 før Halefinnen, hvilket 

Tal angives i en af de ved ham meddeelte Tællinger. 
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Schonevelde, Side 60: Rhombus lævis (tildeels). Synonymi. 
Pontoppidans Atlas I, 650: Pleuronectes Rhombus. 

Muͤllers Prodr. n. 378: Pleur. Rhombus. 

Faber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 244; Pleur. Rhombus. 

— Iſis, 1828, Side 896: Pleur. Rhombus. 

Gottſche, Wiegmann's Archiv 1835, II, 175: Rhombus lævis. 
& 

Blod tab. 43 (flet), Afbildninger. 

Ut Schonevelde har kjendt Slatvarren, er viſtnok ganffe af— — | 

— men han ſynes at have ſammenblandet den med andre Flynder— — 

:+ hang Goldbutte forekommer mig ſaaledes fun at kunne forklares 

fom en forkeert Redſpette o.f. 9. Ovenfor (Side 300) er allerede berørt, 

at Olavius's og Sofman's Pleur. Rhomhbus iffe vel fan henføres 

til nærværende Art, — Endnu maa bemarkes, at det af Gottfdje efter 

Schonevelde optagne Arténaun iffe fan beholdes, fordi en anden til 

denne Slægt henhørende Art (vor kh. hirtus) af Shaw er betegnet 

me) Artsnavnet lævis, 

Foruden det almindeligſte Navn før denne Art, Slæt- Benævnelfer. 

varre (2: Glatvarre), fjender jeg endnu følgende: Sfjægger), 

fom bruges i det nordligfte Iydland, ved Aalbek, Skagen o. 

f. v.; Tønne, hvilfet jeg har hørt paa Iydlands Veſtkyſt ved 

Blaavandshuk, paa Fanø o. ſ. v. Trindbutte, ligeledes paa 

Iydlands Veſtkyſt ven Nymindegab. Nogle Steder paa Fyens 

Nordkyſt og den nærliggende jydffe Kyft benævner man den 

Slætte uden noget Tillæg. J Altona fjender man den under 

Navnet Kleiſt (efter Gottſchey. Schonevelde angiver 

Buttpleder og Schlichting fom danffe Navne før den 

til hans Tid. 

Glathed, Glands, den ægdannede Form, den ejendomme- Beſkrivelſe. 

lige Udvikling af et Par af Rygfinnens førfte Straaler afgive 

x) Faber troer at kunne forflare dette Navn af de førfte Straalers 

Beffaffenhed i Rygfinnen, hvorved ligefom et Sfjæg dannes. 

Denne Mening ſynes næften at finde Befræftelfe i det franffe 

Trivialnavn, la Barbue. 
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Kjendetegn, hvorved denne Art med ftørfte Lethed adffilles fra 

de faa andre Arter af nærværende Slagtsform, ſom træffes i 

vore Have. 

Grundfarven er paa ben venſtre Side graaligtbrun 

eller oliven, almindeligt marmoreret (dog ikke juſt ret tyde- 

ligt) med en ſtor Mængde uregelmæsfige, leverbrune Plætter; 

ofte tillige fpyættet med mangfoldige gulgrønne Stænf og med 

fortagtige Punfter eller Smaaplæetter. Ogſaa alle Finnerne 

ere mere eller mindre tydeligt marmorerede og plættede med 

Rødbrunt; ja felv den broncefarvede Hornhud vifer en Mængde 

morkebrune Smaaplætter. Pupillen mørfeblaa, omgivet af en 

meget ſmal, mesfingfarvet Ring. — Undertiden har jeg feet 

runde, perlefarvede Plætter hift og her paa Kroppen, Finner 

og Hoved; ogſaa har jeg truffet Halen for en ſtor Deel farret 

paa den hvide Side. Rygfinnens everſte og Gadborfinnens 

nederfie Rand have gjærne et rødligt Sfjær. — Ungerne ere 

meget lyſere end de Gamle; de have en lyſegraa, lidt i det 

Blaalige faldende Farve, med- tydelige, ffjøndt blege, rødlige 

og brunagtige Plætter. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 2217; B 1885 Cc — 

eeee — 

Hojde foran Halefinnens Rod: 94 920; OB 2 GARE HET DE 

ftørfte Tyffelfe (under Bryftfinnerne): A 227; B 143775 0343 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 8”; B 5/75 C 32775 

Afſtand fra Underkjgbens Spidſe til Gjællelangets — Rand: 

A 53“3; B 45"; C 123"; 
Hovedets Højde over Øjnenes Midte: A 4475 B 377; € 117”; 

det opſpilede Gabs Højde: A 37; B 217; C 77: 

bet opſpilede Gabs Brede: A 237; B 27; 0 5”; 

Mellemfjæbebenets Lde. paa ben farv, Side: A19; B13'7; C34; 

Mellemfjæbebenets Længde paa ben hvide Side: A 17477; B 12/7; 

C 33"; 
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Overkjæbebenets Længde paa den farv. Side: 42977; B22 (517; 

Overkjabebenets Længde paa ben hvide Sire: A 293 B 20'”; 
& 68 e 

Længden af Mellemfjæbebenets Apofoſe: A 97; B723 C 12: 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelfen paa den farvede Side: A 
666 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor paa den farvede 

ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Neſebor paa den farvede Side: A 

195 Bi gt 
Afſtand mellem ben farvede Sides forrefte og bageſte Neſebor: A 

— Bay o 
ſtorſte Gjennemjnit af den f. S. bageſte Neſebor: A 1%; B 1/7; 

—— Afſtand mellem forreſte Par Neſebore: As“; B 51%; 

ndbyrdes Afſtand mellem det bageſte Par Neſebore: 41277; B643 

na fra den farvede Sites bageſte Naſebor til — Djes 

nærmefte Rand: A 67; B 353 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til nederſte Ojes forrefte Rand: 

RES RH SME 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til overſte Ojes forreſte Rand: 

overſte Øjehules Lengdegjennemſnit: A 12“3 B 97; 0 23 

overſte Djehules Hojdegjennemſnit: 8%; B63023 

nederſte Øjebules Lengdegijennemſnit: A 12%; B 844%; C 2371; 

nederſte Øjebules Hojdegjennemſnit: A 84/7; B 7197; 0 21,4, 

nederfte Øjes Lengdegjennemſnit: A 93/75 B73 7%: CC 244; 

Pandens Brede mellem Ojehulerne: A — B 62, Cr: 

Afſtand fra nederſte Ojehules bagefte Rand til Forgjællelaagets 

bagefte Rand: A 1983/75 B 14997; CC 317; 

Gjællelangsftyffets ftorfte Vrede: A 21/7; B 1477; C 33; 

Afſt. fra Snudeſp. til Rygf. Begonde: A 10/73 B 739%; C 147; 

Rogfinnens Længdeftræfning (i lige £ — MTR SB 122" UREN 

Rogfinnens ſtorſte Højde: A 217; B 217; C 6; 

Rogfinnens Afſtand fra Dalefinnens Rod: A 6%; B 5%; C 1; 

Bryftfinnens Længde paa den farvede Side: A 217;B 2237; (65 

- 

*) Fra Underfjæbens Spidfe er Længden endeel fterre; hos Exempla— 

ret B ſaaledes 12%, 
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bens Brede ved Roden: A 9477; B 64775 0 12775 

Bryftf. Længde pan den hvide Side: A 27; B 163773 € 57” ; 

dens Brede yved ode N 6046 

Afſtand fra Underkjebens Spidſe til Bugfinnens Rod paa den 

farvede 067 

Bugfin. Længde paa den farvede Side: A173“3 B 137; C 47, 

Dens Brede ved Foden paa den farv. Side: A 23/7; B18'7; 53 

Gadborets Afftand fra Bugfinnernes Rod: A 4477; B 217; € 0; 

Gadborſpalkens Lengge 3 B (4110; 

Afſtand fra Gadborets bageſte Rand til Gadborfinnens Begyndelſe: 
A Os B 1"; € 03 

Gadborfinnens Længde (i lige Linie): A 143“3 B 10175 C 217; 

Gadborfinnens ſtorſte Hojde: A 217; B 21377; (677; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefin. Rob: A 5773) B 5/75 € 1"; 

Halef. ftørfte Loe. fra Roden paa Sid.: A 417; B237; C1033 

Halefinnens Lengde Midten FA 3 BH 2/0 5010: 

den udſpendte Halefinnes Brede: A 77; B 473 0 717, 

Formen er ægdannet”), dog ſaaledes, af den Binfel, ſom 

Snuden danner, naar Munden er lukket, og fom omtrent er 

lig en ret, træder temmelig ffarpt og beftemt frem. Hove 

dets Længde udgjør omtrent en Fjerdedeel af Totallængden, 

eller er dog fun ubetydeligt ſtorre. Underfjæben ftiger op 

med meget ftærfere Sfraaning end den, hvormed Panden 

ftiger ned, og lægger fig frem foran Overfjæben; den er for— 

fynet med en temmelig flor Knude fortil under Grenenes For— 

bindelfe. Læberne fun lidet udviklede. Gabet ftort; naar 

bet opſpiles, overgager dets Højde, ſom iffe plejer at være be— 

tydeligt ftørre end Breden, Hovedets halve Længde lidt. Enden 

af Overfjæbebenet naaer, efterat Munden er tifluffet, omtrent 

hen under nederſte Ojes bagefte Rand. Tandbaandene 

paa Mellemfjæbebenene og i Underfjæben ere mod Siderne 

eller Enderne tilſpidſede, fortil bredere, og dannes af en flor 

x) Ryg- og Buglinien ere faa jævnt afrundede, at man, efter min 

Mening, iffe pasſende fan falde Formen rhomboidal. 
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Mængde færdeles ſmaa, temmelig tæt i flere Raekker ſtillede 
Tænder. Bag Tænderne et lille og meget tyndt Kjæbefejl 

baade i Over- og Underfjæben, Tænderne forreft paa Ploug 

ffjærbenet ere meget ſmaa, og indtage fun en meget lille 

Plæt. Tungen langftraft, ſmal, ubetydeligt aftagende fortil, 

flad, meget glat, i Enden ſtumpt afrundet, ligeſom Mundhulen 

af hvid Farve; den er meget ftærft adffilt fra Underfjæben. 

Svælgtænderne ere meget ſmaa, men forholdsvis meget 

ftærfe og i ſtort Antal, foniffe, fvagt krummede, og fremftille 

paa forreſte Svælgbeen i Overfjæben et ffraat Baand, paa an- 

det en Triangel, og paa bagefte en kredsformig Kardeplade. 

Paa Svælgbenene i Underfjæben danne de, ſom ſaedvanligt, 

et meget ſmalt, lidt ffraatfiillet Lengdebaand. Neſeborene 

paa den farvede Side nærmere det nederfte Øje end Snude— 

fpidfen; det forreſte fidder lidt højere end det bagefte og 

flint bag Rygfinnens Begyndelſe, og vil omtrent falde i en 

vandret Linte, fom drages midt imellem Øjnene. Det er lille, 

af rundagtig Form, bagtil forſynet med en ſtor, uregelmæsfigt 

fliget, 1 Enden afftumpet”) Hudlap, ſom firæffer fig noget frem 

over Mæfeborets overſte og-nederfte Rand; den forrefte Rand 

viljer derimod paa Midten en færegen, meget lille, tilfpidfet 

Hudflig. Det bageſte Naſebor er ftørre, af mere oval Form, 

med ſvagt-ophojet Rand men uden Hudlapper. Naſeborene 

paa den hvide Side, af hvilfe det forrefte ligger omtrent 

under Rygfinnens anden, det bagefte under dens tredie Straa- 

le), ere betydeligt flørre end paa den farvede Side, og det 

forreftes Hudlap meget ftørre og bredere, afrundet eller næften 

kredsformig; det bagefte vifer fvagt Spor til en Hududvidelſe 

*) Stundom dog tilfpidfet, 

**) Jeg indſeer iffe, hvad der har bevæget Gottſche til ben Angivelſe 

baade om denne og følgende Art, at den hvide Sides Naſebore 

ligge foran Rygfinnen; en Paaſtand, jeg altid har fundet ganſte 

ſtridende mod Virkeligheden. 



412 

forreft paa den øverfte Rand. Øjnene ere ſmaa (Ojehulernes 

Længdegjennemfnit indeholdes omtrent fer Gange 1 Hovedets 

Længde, nogle og tyve Gange i Totallængden), lidt ſtraatſtillede, 

Det nederfte foran det overſte; de rage ſterkt frem over Hovedet 

Overflade, og have en effiptiff Form. Hornhuden fender en 

lille, temmelig regelmæsfigt afrundet Klap ud over Pupillen 

(nedenfra op paa det øverfte Øje, ovenfra ned paa det nederſte), 

fom vel fun ffjuler en ringe Deel af denne, men ligeſom giver 

den Halvmaaneform. Panden meflem Øjnene flad og bred. 

Gjællefpalten meget flor; den begynder bagtil og foroven 

omtrent 1 Linie med overſte Ojehules nederfte Rand (eller fun 

lidt lavere), og naaer forneden hen omtrent under nederfte Oje— 

hules bagefte Rand. De fyv Gjælleftraaler funne alle 

iagttages uden Disſektion, da den forſte, ſtjondt faſtvoxet under 

Gjæflelaaget, dog rager frem med Spidſen; den fidfte er meget 

vidt adffilt fra den fidfte paa modſatte Side. Gjælleftraa- 

lerne fabeldannede, dog nøgle af dem (anden og tredie) min— 

dre fuldkomment; fjerde Straale ere ikke blot bredere end anden 

og tredie, men overgaaer ogſaa forſte Straale i denne Henfeende. 

Den yderſte Gjællebue bærer paa øverfte Flade to Ræffer 

tandvæbnede Forlængelfer, af hvilfe den yderfte ere meget ſtarkt 

udviklet; dens Forlængelfer, fytten 1 Tallet, ere ſterkt ſammen— 

x) Naar Cuvier (Regne anim. 2éme ed. II, 340) angiver „Ojnene 

nærftanende,” eller med andre Ord: Panden fmal mellem Øjnene hos 

Slætvarren og Pigvarren; faa gjælder dette fun i Sammen— 

ligning med andre Barrer, der forholdsviis have den endnu meget 

bredere. Naar han endvidere tillægger disſe Arter en lidt frem— 

fianende Kam mellem Øjnene; da finder et ſaadant Forhold, efter 

min Erfaring, hos Slatvarren fun Sted paa Sfelettet, eller 

hos friffe Individer iffe iagttages ved Synet; hos Pigvarren 

har jeg end iffe pan Sfelettet bemarket nogen fremſtaagende Kam 

mellem Øjnene, 
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tryffede og langs hele den indadvendte Rand forfynede med mes 

get tydelige, frumme Tænder, Den inderfte Rakke har jeg 

fun fundet beftaaende af fyv ſmag, knudedannede Forlængelfer, 

ſtillede gruppeviis med ſtore Mellemrum (bageft to, derpaa 

med langt Mellemrum en enfelt, endelig allerforreſt fire ſam— 

men). Paa den anden Gjællebue har jeg talt elleve Forlæn- 

gelfer i hver Ræffe; paa den tredie otter yderfte, ni 1 inderfte 

Næffe; paa den inderfte eller fjerde Gjællebue endelig fem 

ſmaa, fun Knuder fremſtillende, Forlængelfer i den ydre Rakke, 

og fo, næften rudimentære, i den inderfte. Fjerde Gjællebue 

adffilles fun ved en meget fort Spalte fra Svælgbenet i Un— 

derfjæben, og allerede mellem fjerde og tredie Gjæflebue har 

Gjællefpalten aftaget betydeligt i Længde, ſammenlignet med 

de fo yderſte. Den vel udviklede Bigjælle har jeg fundet 

beftaaende af ſytten traaddannede Legemer, af hvilfe de inderfte 

blive meget fmaa. 

Rygfinnens Længdeftræfning, maalt i lige Linie eller 

i Gjennemfnit, udgjor næften 2, eller dog mere end é af To— 

tallængden. Den begynder tæt bag Mellemfræbebenets Apo— 

fyje (naar Munden er tilluffet). Alle Straalerne ere kloftede, 

men de to eller tre førfte i ſterkere Grad end de følgende ; 

Desuden ere de forholdsvis endeel fænger, end Rygfinnens førfte 

Straaler ellers pleje at være hos Flynderarterne, og da den 

forbindende Hud ikke udvides paa en tilfvarende Maade, rage 

de altſaa med deres Spidſer temmelig langt frem over Binde- 

huden, og faae faaledes et færeget, buffet Udſeende). Forſte 

Straale, hvis Længde omtrent er lig med Halvdelen af Ryg— 

finnens længfte Straale, og dobbelt faa ſtor fom den fidfte 

*) Ogſaa de følgende Straaler have fremragende Spidfer, men fun 

i ſedvanlig Grad, Hos Unger af tre til fire Tommers Længde 

har jeg fun fundet den førfte Straale dybt kloftet. Dette, ellers 

for Arten fan ejendommelige, Forhold ſynes altſaa førft med Al— 

deren at udvikle ſig. 
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Straales, rager frit frem med næften fin ſidſte Halvdeel, og 

deler fig t fire Flige eller Lapper; anden og tredie Straale 

vife fun fo (og tillige kortere) Flige eller Lapper; hos de føl: 

gende Straaler bemærfes Kloftningen førft ved en nærmere 

Underſogelſe. Den ftørfte Højde opnaae Straalerne omtrent 

med den 3åte eller 36te, og de vedligeholde denne i en iffe 

ubetydelig Stræfning (omtrent gjennem femten Straaler), inden 

de igjen aftage mærkeligt.  Bindehuden er temmelig tyk og 

ſterk. Bryſtfinnen paa den farvede Side er noget læn- 

ger end paa den hvide, har en ſpidſere eller mere ffraat - af- 

ffaaren Form, og tæller ſtundom en Straale mere; førfte Straale 

fort, halvt faa lang ſom anden; denne lidt kortere end tredie; 

tredie til fjette de længfte, indbyrdes omtrent lige Tange); 

ſidſte Straale lidt længer end førfte, eller i al Fald ligeſaa 

lang. De to forſte Straaler enkelte, de andre kloftede. Paa 

den hvide Side er Bryſtfinnen oval, bredt afrundet i Enden; 

tredie Straale lidt kortere end fjerde; fjerde til fjette de læengſte, 

indbyrdes omtrent lige lange (femte Straale overgaager dog de 

andre Midt); ſidſte Straale ikke ubetydeligt længer end forſte; 

de tre førfte Straaler ikke kloftede. Bugfinnen paa den 

farvede Side tager fin Begyndelfe under Struben, tæt bag Under: 

fjæbens Ledforbindelſe, eller omtrent under nederſte Ojehules 

bageſte Rand; den er tilbæftet paalangs, med betydeligt Mel: 

lemrum mellem Straalerne, og indtager derfor en Stræfning 

langs Bugranden, der omtrent udgjør 2 af Totallængden, 

og langt overgager dens egen Højde (eller Længden af dens 

længfte Straale, den fjerde). Straalerne ere omtrent fiillede 

parallelt, de forrefte videre adffilte indbyrdes end de bagefte; 

de vife fun ringe indbyrdes Forffjæl 1 Længde, efterdi den 

korteſte, den ſidſte, omtrent har 2, eller endog mere, af den 4 
ſtorſtes Længde. Jevrigt iagttages hos de to førfte Straaler 

*) Undertiden har fjette Straale fun lige Længde med anden. 
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et Forhold, ſom minder om det ved Rygfinnens førfte Straaler 

omtalte: de rage endeel frem af Bindehuden, og ere i Enden 

kloftede et Par Trævler eller Flige). Bugfinnen paa den 

hvide Side begynder lidt længer tilbage, men ophører omtrent 

i Linie men Bugfinnen paa den farvede Side: dens Lengde— 

ftræfning langs Buglinien er følgelig nøget ringere; dens tø 

førfte Straaler ere ilke i Enden fligede, eler i alt Fald ingen— 

lunde faa tydeligt. Gadboret ligger temmelig højt oppe 

paa den hvide Side, omtrent midt imellem Bugfinnens Ophør 

og Gadborfinnens Begyndelfe, og fun i ringe Afftand fra begge; 

det er af middelmaadig Størrelfe. Omtrent ligeover før Gad— 

boret, paa den farvede Side, findes Urethralpapillen. 

Gadborfinnen, ſom omtrent begynder under Bryftfinnens 

Rod, Gjaellelaagets bagefte Rand og Rygfinnens tyvende 

Straale, vifer den Afvigelfe fra Forholdet hos de tidligere 

beffrevne Flynderarter, at dens forſte Straaler ere førtere end 

Rygfinnens forſte Straaler; de forſte Straaler have ikke fligede 
eller ufædvanligt fremragende Spidſer**8); den ſtorſte Højde 

naaes omtrent med 25de Straale, og er omtrent lig med Ryg— 

finnens ſtorſte Højde; ſidſte Straale har lidt mere end førfte 

Straales halve Længde, men indeholdes fire Gange og derover 

i den længfte Straale. Mod Midten af Finnen ere Straa— 

lernes Spidſer dobbelt fløftede, mod Enderne fun enfelt. 

Halens frie Deel mellem Ryg- og Gadborfinnens Ophør og 
Halefinnens Rod er færdeles fort, fire til fem Gange faa høj 

fom lang. Halefinnen er fort og bred; dens Længde inde— 

holdes omtrent fer Gange i Totallængden, og dens Brede ved 

Roden udgjør omtrent 2 af dens Længde; dens bagefte Rand 

er næften lige afffaaren, eller døg fun fvagt fonver. Af dens 

*) Hos Unger af nogle Tommers Længde vifer dette Forhold fig 
endnu iffe, 

**) Dog ffal efter Gottſche den forſte Straale ofte være deelt i fire 
fremragende Lapper. 
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fytten Straaler ere de to yderſte paa hver Side enfelte, be 

tretten mellemliggende (fom fun vife ringe indbyrdes Lengde— 

forſtjel) ſterkt forgrenede. Foruden de tydeligt udviklede Straa— 

fer findes paa hver Side ved Roden af Finnen en rudimentær 

Straale, fom dog førft efter Disſektion tydeligt fan iagttages. 

Sidelinien danner over Bryftfinnen paa den farvede 

Side en meget flor Krumning, hvis forrefte Deel er mere 

flad, den bagefte derimod nedſtiger med ſterk Sfraaning; paa 

Hovedet fortfætter Sidelinien fig over Øjnene i en næften hori— 

zontal, eller dog fun fvagt buet, Linie indtil henimod øverfte 

Ojes forrefte Rand (foruden den af Slimkirtler dannede Linie, 

ber følger Ojehulernes bagefte Rand, og fortfættes langs 

nederfte Djehules nederfte Rand). Paa Halen følger Side— 

linien niende Straales nederfte Rand. Paa den hvide Side 

er Buen vover Bryftfinnen lige faa lang ſom paa den farvede, 

men lavere og meget mere jævnt hvælvet 1 hele Stræfningen; 

undertiden har jeg feet den danne to Krumninger paa denne 

Side, førft en mindre og derpaa en ftørre. 

Sfjællene ere fmaa, og følgelig i ftort Antal, men tillige 

vanffelige at tælle med Nojagtighed; i en Rakke fra Sideliniens 

Begyndelfe til Halefinnens Rod har jeg talt omtrent 415; 

fra Sidelinien (fæt bag dens Krumning) til Buglinien over 

50, fra Sidelinten til Rygfinnens Rod nogle og fyrretyve. 

De ſtorſte Skjal, hvilfe findes paa Halens bageſte Deel 4 

Nerheden af Sidelinien, havde, hos et Exemplar af omtrent 

47 Tommers Totallængde, en Længde af 21 Linie, en Brede 

af 41 Linie. Skjalbekledningen er meget rigelig, felv paa 

den hvide Side; Hovedet favner fun Sfjæl paa Mellemfjæbe- 

benene, paa Underfjæbens Grene, paa den Deel, fom ligger 

omfring og foran Næfeborene, famt paa den hvide Side tillige 

paa Dverfjæbebenet. Paa Rygfinnen har jeg paa den farvede 

Side fundet Sfræl langs alle Straalerne, undtagen den førfte 

og de to fidfte; paa den hvide Side manglede omtrent de tolv 
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førfte og de fem ſidſte Sjæl. Skjallene danne flere Længde: 

ræffer, der før en flor Deel næften naae Straalernes Spidſer; 

tildeels have de en temmelig betydelig Størrelfe; paa Binde— 

huden findes fun undtagelfesviis Skjel. Gadborfinnens For— 

hold er med Henfyn til Sfjællene omtrent ſom Rygfinnens, 

fun af paa den farvede Side blot den allerſidſte Straale favner 

Sfjæl; paa den hvide de fø førfte og de to fidfte. Paa den 

farvede Sides Bugfinne vife alle Straalerne paa den ydre 

Side Sfjælræffer, paa den indre Side fun den fjerde og 

femte; den hvide Sides Bugfinne har endeel Skjal paa femte 

og fjette Straales ydre Side, men ingen paa den indre. Paa 

den hvide Sides Bryftfinne har jeg ingen Sfjæl kunnet be- 

mærke; paa den farvede Sides derimod findes Sfjrælræffer paa 

alle Straalerne, de to førfte og den fidfte undtagne, dog ikke 

i nøgen betydelig Udftræfning og fun paa den ydre Side. 

Axelhulerne ere uden Sjæl, ligeſom ogſaa Linien mellem Bug— 

finnerne, — Halefinnens Rod er ganffe indhyllet i Sfjæl; 

Rakker af mindre Sfjæl folge Straalerne og disſes Forgre— 

ninger næften lige til Spidſerne, og udbrede fig tildeels over 

den forbindende Hud. Skjcllene ere taglagte, dog i for- 

ffjællig Grad og med nogle Undtagelfer, hvad visfe Partier af 

Hovedet angaaer (til Exempel Undergjællelaaget o. ſ. v.). 

Hvad Sfjællenes Beſtaffenhed betræffer, da ere de tynde og 

hudagtige, og funne vel 1 Almindelighed figes at være af en 

vval Form gjennem utallige Modififatiøner, men antage dog 

ogſaa ofte (ifær paa den forrefte Deel af Kroppen) en mere 

eller mindre uregelmæsfigt firfantet Form med i forffjællig 

Grad afrundede Binfler; eller blive fredsdannede, hvilfet fidfte 

ijær er Tilfældet med Hovedets Sfjæl. Værtringene, hvis 

Udgangspunkt er nær Sfjællets bagefte Rand, ere overmaade 

fine, og aftfaa i ſtort Antal, men i Regelen i ſtorre eller min— 

ore Stræfning udflættede paa Midten af Sfjællet.  Viften, 

fom ligeledes udgaaer nær bageſte Rand, er tydelig, og beftaaer 
Danmarks Siffe. II. 27 
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af mange Straaler (man tæller langs Randen fyrretyve Vifte— 

ftraaler og derover paa de flefte ſtore Skjel). Skjallenes 

bagefte Mand er uden Bevæbning og glat. Sideliniens 

Sfjæl, ſom ligge dybt ſtjulte under Sideræffer af ſtorre 

Sfjæl og meget faft hæftede i Huden, ere ſmaa og af ejen; 
dommelig Form, fortil brede, bagtil ſammenknebne; den forrefte 

bredere Deel indtages af en Vifte, ligeſom hos de andre Sjæl, 

hvorimod Kanalen fun optager den bagefte Deel. 

—— Hos et Exemplar af næften 17 Tommers Længde udgjorde 

Bughulens Højde omtrent 3% Tomme, dens Længde fun 21 

Tomme, Bughulens Farve indvendigt mørf (men ikke fort) 

paa den farvede Side. Den gulbrune Lever, der her, lige— 

fom hos Flynderarterne med Øjnene paa den højre Side, 

ligger næften ganffe paa venfire Side, er af en langſtrakt og 

fammenligningsviis noget fmal Form (henimod 3 Tommer 

lang og næppe mere end en Tomme bred); i Enden er den 

lidt tilfvidfet; den trænger dybt ind imellem Maven og Tar— 

mens Slyngninger, faa at en lille Deel af den vifer fig mel 

fem disſe fra den højre Side. Galdeblæren ſtor (omtrent 

9 Linier Tang), ſolvfarvet, af ſedvanlig Form og Beliggenhed; 

ogfaa den lange Galdegang er følvfarvet. Milten af for- 

holdsvis lys Farve (rødbrun), middelmaadigt flor (omtrent 4 

Tomme lang), ftærft fammentryffet i Retningen forfra bagtil, 

og derfor meget bred; dens ftørfte Brede udgjør omtrent 2 af 

Længden, og er mere end dobbelt faa flor ſom Tyffelfen; den 

danner faaledes en Plade af en noget uregelmæsfigt firfantet 

Form; Beliggenheden er den fædvanlige: bageft i Bughulen foran 

Mavens nedſtigende Deel. Længden af den udftrafte Tarme— 

fanal, fra Spiſerorets Indtræden i Bughulen, udgjør omtrent 

13 Tommer efler lidt mere end 3 af Totallængden. Længden 
af Mave og Spiferør 417 Tomme, eller 1 af hele Tarmekana— 

lens Længde. Spiferøret har jeg fundet endeel fnævrere 

end Maven, men med tyffe og flærfe Vægge; dets Længde 
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indeholdes omtrent tre Gange i Mavens Længde, og har inds 

vendigt omtrent fjorten, ſterkt fremragende, bladagtige Lengde— 

folder. Maven har fun omtrent en halv Snees tyffe eller 

polſedannede, noget bugtede Lengdefolder, fom efterhaanden blive 

mindre tydelige; dens Beliggenhed og Bygning den fædvanlige: 

forneden ender den med en Blindfæf, men udfender noget oven— 

for dennes Bund i Retningen fremad og opad en lille, noget til- 

fpidfet Portnerdeel med meget fnæver Portneraabning. Paa 

hver Side tæt bag denne er en fort (2 Tomme lang), men 

forholdsviis meget tyk Blindtarm anbragt. Tarmen dan; 

ner førft en ſtor og fuldftændig Bugtning af temmelig elliptiſk 

Form, RR meget flørre Højde end Brede, og derpaa en 

meget mindre Bugtning. Maſttarmen har en betydelig 
Længde (over to Tommer, eller omtrent 1 af hele Tarmekana— 

lens Længde), er meget videre end den Deel af Tarmen, ſom 

nærmeft er forbunden med den, og afgrændſes fra denne ved 

en flor Klap. Bughulens Forlængelfer paa Halens Sider 

udgjorde hos det foreliggende Individ, en Hun, over fire Tom— 

mer, men favnes derimod hog Hannerne. Rognfæffene be- 

ftaae ligeſom af tre Dele: en næften fodret Deel (af omtrent 

11 Tommes Længde), ſom ligger + ſelve Bughulen ved og 

foran Poſtabdominalbenet og Myrerne, og fom foroven er meget 

fladt og bredt afrundet; en anden fang (31 Tomme eller der— 

over), ſmal, bagtil tilſpidſet Deel, ſom optages i Bughulens 

gorlængelfer, og ſom allerforreſt har ligeſom et Udſnit forneden, 

hvorved den adffilles fra den tredie, i Bughulen liggende, 

fremadrettede, fortil tilfpidfede Deel, fom fnart ſmelter ſammen 

med den fra den modfatte Side, og ender paa Siderne af 

Gadboret. Forholdet af Myrer, Uringang og Urinblære 

er det fædvanlige, 

Der finder hos denne Art intet betydeligt Misforhold Sted 

mellem Munddelenes Udvikling paa den farvede øg den hvide 

Side; en nøjagtig Sammenligning vifer imidlertid, at medens 

BØ 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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Mellemfjæbebenets Green og Dverfjæbebenet ere lidt flærfere 

udviklede paa den farvede Side, er derimod Mellemfjæbebenets 

Apofyſe og Underkjaben ftærfeft udviflede paa den hvide Side. 

Mellemfjæbebenenes Sidegrene ere temmelig fvage, i 

Enden tilfpidfede, omtrent paa Midten af den bagefte Rand 

forfynede med en ſtor, pladeagtig, afrundet Fremragning; og 

fane betydeligt tilbage for Overfjæbebenene i Længde (de ud- 

gjøre ikke engang 2 af disſes Længde). Apofysen er derimod 

færdeles tyk, ſterk og ligeſom opſoulmet, faa at den endog 

tildeels, naar Munden er lukket, danner ligeſom en Knude eller 

ſtump Fremragning paa Snuden, hvorved Profilens Regelmæes— 

ſighed i nogen Grad afbrydes. — noget 

tynde og fvage, mod Enden meget ſtarkt fladtrykkede, aareblad— 

dannede, temmelig lige afffaarne.  Underfjæbens Green 

paa den hvide Side lidt længer, paa den farvede lidt højere: 

paa fidfte Sted indeholdes Grenens Højde næppe 21 Gange i 

Længden, paa førfte omtrent 22 Gange. Hjærneffallens Kam 

mellem Øjnene er paa Sfelettet temmelig ffarp, men meget 

lav. Forgjællelaaget paa den farvede Side lidt mere 

vinfeldannet (noget flumpvinflet), paa den hvide mere halv- 

maanedannet; Gjællelaagsftyffet triangulært, den bagefte 

Rand fvagt indbøjet paa Midten, men Hjørnerne bredt og fladt 

afrundede; paa den hvide Side forfvinder bagefte Rands Ind— 

bøjning næften aldeles. Undergjællelaaget af den fæd- 

vanlige, noget triangulære, bagtil linieagtigt forlængede Form. 

Mellemgjællelaaget uregelmæsfigt firfantet, dog fortil 

i den Grad tilfpidfet, af Formen nærmer fig det Triangulære. 

RNyghvirvlernes Antal er 35, af hvilfe elleve ligge over 

Bughulen, medens 24 fammenfætte Halen. Forſte opſtigende 

Tornefortfættelfe meget lille, ſterkt fremadrettet; de tre 

førfte ſammentrykkede; de opſtigende Tornefortfættelfer naae 

deres ftørfte Højde (der udgjør omrent 2 af Fiffens flørfte 
(z 

Højde) omtrent med den femtende (eller med fjerdeHalehvirvel). 
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Rygfinnens ti førfte Interſpinalbeen har jeg fundet haf— 

tede til Hjærneffallen. Ribbenene dobbelte; everſte Ræffes 

forſte Ribbeen hæftet til førfte Hvirvel, temmelig ſtort. Foran den 

forſte Halehvirvels nedſtigende Tøornefortfættelfe ere tolv In— 

terſpinalbeen anbragte; de fire forſte udvide fig til bruffagtige 

Plader, der næften fmælte ſammen til en flor Plade; to af Bruſtpla— 

derne ligge foran Poſtabdominalbenets Spidſe, og brede 

fig endog foroven ud over denne, Paa Siderne af Halehvirv— 

ferne fremtræder en Kam, hvilfen, ſtjondt den fan figes at 

fortfættes til Enden af Halen, dog efterhaanden bliver fvagere, 

og tilſidſt næften umærfelig, Paa de førfte tretten eller fjorten 

Halehvirvler erkjendes tydelige Sidefortfættelfer. 

Beſtemte Afarter af Slætvarren ere mig ikke bekjendte. Afarter. 

Med Undtagelfe af nogle ubetydelige Forffjælligheder i Farve, 

individuelle Afverlinger i Straalernes Antal, Længde og For- 

greningsmaade o. d. l., har jeg endnu iffe haft Lejlighed til 

at iagttage afvigende Former af denne Art; ligeſom jeg heller 

iffe erindrer, hos andre Forfattere derom at have fundet Noget 

anført”); naar jeg undtager Fabers Paaftand, at der ffal 

gives Slætvarrer med Øjnene og den morke Farve paa højre Side. 

Slætvarren naaer en Længde af henimod tredive Tom- Storrelſe. 

mer. Jeg har i Kattegattet feet en Slætvarre, ſom angaves mig 

at veje femten Pund; men da jeg iffe havde Lejlighed til at 

prøve Rigtigheden af denne Angivelſe, fan jeg iffe indeftaae for 

Deng Paalidelighed**). En Slætvarre af toogtyve Tommers 

Længde fandt jeg vejede otte Pund. 

Denne Art gaaer næppe meget højt mod Nord; jeg S̊orekommen. 

har aldrig feet den paa de norffe Kyfter, men tvivler dog ikke 

*) Derimod meddeler Narrell (II, 242) Afbildning af en Slætvarre 

med monſtroſt Hoved: ct Forhold, ſom iffe ſynes fjældent hos 

Fiſkene, og ſom allerede tidligere er omtalt (ovenfor S. 27), 

xx) Imidlertid angiver dog ogſaa Risſo, at den i Middelhavet nager 

en Vægt af otte Kilogrammer (vover ferten Pund). 
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paa, at den jo forefommer der indtil 61 eller 620 n. Br.; 

hos os er den ret almindelig baade i Kattegattet og Veſter— 

havet); ligeſom ogſaa paa de engelffe og franffe Kyfter. J 

Middelhavet ffal den heller ikke være fjælden. Man funde 

maaffee foreløbigt ſette Greudſen for dens Udbredelſe mellem 

GR hg SENE BE 

Levemaade. Om denne Arts Levemaade har jeg næften Intet at an— 

føre: den fanges hyppigt nof om Sommeren, fjældnere om 

Binteren; hvoraf man vel er berettiget til at flutte, at den i 

Aarets foldere Tid føger en ſtorre Dybde, og fun gaaer op 

paa Grundene i de varmere Maaneder. Den ſynes at være 

mindre fejglivet end følgende Art, og det lykkes ikke ret hyp— 

pigt Kvafeffipperne at bringe den levende til Kjøbenhavn fra 

det nordlige Kattegat. Dens ſtore Gab tilfjendegiver noffom, 

at den er en graadig Fiff, fom henter fin Næring blandt ftørre 

Sodyr; hvilfet ogfaa ved Underføgelfen af dens Mave befræftes. 

Naring. Jeg har næmlig i denne hyppigt truffet Fiſt. Hos et 

Individ til Exempel fem Brislinger (Clupea Sprattus), 

hos et andet et Par ſmaa Hvidlinger o. ſ. v. Den Omftæn- 

dighed, at Faber og Gottſche altid have truffet Maven 

tom, er ganffe tilfældig, og fan ikke gjøre Slætvarrens Graa— 

. dighed tvivlſom. 

Serplantning. J Begyndelfen af November Maaned har jeg fundet 

Rognfæffene ftore, orangerode, med tydeligt udviklede, ffjøndt 

*) Om dens Forekommen i Oſterſoen har jeg ingen Erfaringer. 

Nilsſon figer rigtignof om ben: habitat in mari cum præce- 

dente, efterat han i Forvejen har anført om Pigvarren, at den 

forefommer in mari norvegico, sinu Codano, freto et mari 

Balthico. Om han med de ovenanforte Ord vil antyde, at Sæt» 

varren gaaer langt ind i Øfterføen ligeſom Pigvarren, tør jeg 

iffe afgjore; er det hang Mening, da betvivler jeg Rigtigheden 

af den, Allerede i Oreſundet fyd for Helſingor fynes den at blive 

temmelig fjælden, 
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fine, Rognkorn; i Overeensſtemmelſe dermed vilde jeg anfætte 

Legetiden omtrent til Midten af Vinteren, derfom jeg ikke havde 

truffet Rognfæffene + ſamme Tilftand forft 1 Maj. Beſtemmel— 

fen af dette Forhold maa altſaa overlades fremtidige Underſogelſer. 

Slætvarren er en færdeles velſmagende Fiſk, ihvorvel den 

ftaaer tilbage for denne Slægts næfte Art 1 faa Henfeende. 

Det er om Vinteren, at den holdes 1 ſtorſt Priis; da den der— 

imod om Sommeren er langt mindre agtet, iſar fordi dens 

Kjod gjærne paa denne Tid er opfyldt af Indvoldsorme. 

En Bændelorm, Bothriocephalus punctatus, er hyppig 1 

dens Blindtarme og Tyndtarme. Derimod træffes meget fjæl- 

dent Snyltedyr paa dens Hud eller Giæller, og fun tilfældigt; 

Da Den, efter de Erfaringer, jeg hidtil har kunnet forffaffe mig, 

ikke fynes at beſidde nogen ejendommelig Paraſit. 

Unvendelfe. 

Siender. 



Tirtsmærte. 

63de Art. Wigvarren (IRhombus maximus Limn.). 

Farven mørf, oliven eller brunlig, marmore— 

ret. Formen meget hot, ffjævt firfantet. Iſtedet— 
for almindelige Sfjæl er Kroppen paa den farvede 
Side væbnet med en betydelig Mængde ftore, been: 
agtigeKnuder,og Hudenmellem disfehar et ligefom 
vortet eller koparret Udſeende; paa den hvide Side 

langt færre baade Knuder og Ujævnheder end paa 
den farvede(ſtundom aldeles ingen). Ingen Beenkjol 

mellem Øjnene. Hornhuden ſender en lille Klap 
ned over Pupillen. Sidelinien danner en meget 
ftor &rumning vover Bryftfinnerne. Analpig fav- 
nes. Ryg- og Gadborfinnen naae iffe Halefin- 
nens Rod. Hovedets Længde indeholdes omtrent 

35 Gange i Totallængden, og det opſpilede Gabs 

Døjde udgjør mere end Halvdelen af Hovedets 

Længde. Den ftørfte Højde ſtorre end den halve 

Totallængde. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 62; Bryftf. 11; Bugf. 6; Gadborf. 45; Halef. 177). 
(60-66) (SSI (44-47). 

) Sum Exempler made deåfølgende ællinger tjene: 

| — 
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Schonevelde, Side 60: Rhombus aculeatus. 

Pontoppidans Atlas I, 650: Pleuronectes maximus. 

Muͤllers Prodr. n. 379: Pleur, maximus. 

Olavius, Skagens Beſtr. S. 166 n. 29: Pleur. Flesus, Sfrubber ? 

Skougaard, Bornholms Beffr. Side 66: Botte. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 133: die Steinbütte. 

3Bofman, Tidsſtr. f. Naturv. II, 370: Pleur. maximus. 

Faber, Tidsffr. f. Naturv. V, 243: Pleur, maximus. 

— Iſis, 1828 S. 893: Pleur, maximus. i 

Gottſche, Wiegmann's Ardiv 1835, II, 172: Rhombus 

aculeatus. 

Bloch: Fiſche Deutſchlands tah. 49. 

Denne Arts Synonymi er uden Vanſtelighed, naar jeg undtager 

det hos Olavius hentede Citat. Det er fun, hvad denne Forfatter be— 

retter om Storrelſen og en dunkel Erindring om (Optegnelfe favner jeg 

desværre), at Skavboerne ſtundom benævne Pigvarren Skrubbe, der 

foranlediger mig til med Tvivl at give det Plads her, for at Andre 

derved kunne mindes om, lejlighedsviis at belyfe dette Punft. — Med 

Gottſche at forfafte det linneiſte Artsnavn, finder jeg flet ingen Grund 

til. Forreſten fan med Henſyn til det af ham foreſlaaede Artsnavn, 

aculeatus, bemarkes, at det ikke, fom G. fyneg at troe, tilhører Schone— 

velde, men af denne er hæntet hos Rondelet (ligefom bet for fore- 

gaaende Art angivne Navn lævis; fee ovenfor S. 407). 

Synonymi 

Afbildninger. 

Bemarkn. 
til 

Synonym. 

Pigoarre, eller mindre rigtigt Pigvar*), er denne Benævnelfe. 

Fiffs almindeligt bekjendte Benævnelje 1 Kattegattet. Paa 

Totall. 197” ; Rygf. 63; Bryftf. 13; Bugf. 6; Gadbf. 46; Halef. 17. 

SA HEE SERENE ADS BASS SER AES 

EUD FAG DS 6 SIS EAR 6[ 

63 —6 4473 17. 

ES or 6 66 

AF de ovenſtagende Tællinger fremgager, at Tallet 45 ikke, ſom 

GSottſche mener, fan kaldes meget fonftant for Gadborfinnen. 

Tallet 66 ſom yderfte befjendte Grændfe for Rygfinnens Straale— 

tal er laant hos Gottſche. 

*) Fur den af Molbech antagne Skrivemaade: Pigvare og Pig— 

hvar, ſynes der mig næppe at vare tilſtrakkelige Grunde. 
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Iydlands Veſtkyſt, til Ex. ved Nymindegab, paa Fano o. ſ. v. 

har jeg hørt den benævne Trindbutte, ſom ligeledes til 

Schoneveldes Tid var danſt Navn for den, men nu 

ogſaa er overført paa Slætvarren, og maaffee endog hyp— 

pigere anvendes paa denne”). Paa Møen tillægge Fifferne 

den forffjælligt Navn efter Storrelſen: de middelſtore kaldes 

Hyntinger, de flørfte Stor-Pigvarrer og de mindfte 

Træde-Pigvarrer (førdi de tredes — oa: trekkes — paa 

Snore, og fælges i Knipper). Paa Bornholm endeligt hedder 

Den Botte. Tønne, hvilfet Navn Pontoppidan, og 

efter ham Muller, bruger for den, tilfommer efter mine Er: 

faringer fun STætvarren. Et andet, af Muller ſom danſt 

anført, Navn, Steenbut, fan jeg ikke med Beftemthed an- 

give Kilden til, ligeſom jeg tvivler paa, at det er, eller har 

været, danff. Efter Schonevelde anvendtes derimod det 

tydffe Navn Steinbutt af Fifferne 1 Eckernforde-Fjorden 

paa Denne rt. 

Hvad der hos denne Art af Barreflægten er færdeles be— 

tegnende, er Beffaffenheden af Hudfyftemet, der aldeles mangler 

egentlige SFræl, derimod har et vortet Udſeende næften ligeſom 

hos en Tudfe, og desuden er "væbnet med en ſtor Mængde Been- 

fnuder. Det er ogſaa denne fidfte Egenffab, der har foran— 

fediget Navnet Pigvarre, foruden adffillige andre, den i for— 

ffjællige Sprog tillagte, Benævnelfer **). 

Farven fremſtiller gjærne paa den venſtre Side en Mar— 

morering af Graat og Olivengront. Ved en nøjagtigere Be— 

tragtning, ifær ved Lupens Hjælp, opdager man, at Grund— 

*) Et andet gammelt Naon for den var, efter Schonevelde, Verre 

(rigtigere maaſſtee Varre) uden nogen Tilfætning. Dette fynes 

nu ganffe at være kommet af Brug. 

**) Saaſom det ældre tydffe Navn Dornbutt (fee Schonevelde), 

hvormed viſtnok det engelſte og franffe Turbot er meget nær be— 

flægtet, 

— 
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farven er graaagtig, men overſtroet med utallige førte og røde 

Punkter, der, ved hift og her at ſammenhobe fig, frembringe 

uregelmæsfige Plætter og Striber, Ryg-, Gadbor- og Hale: 

finnen, ſom ogſaa ere marmorerede, blive mod den frie Rand 

rødagtige. Ogſaa er Bugfinnen paa den farvede Side mar- 

moreret og fpættet. Pupillen er morkeblaa, og omgives af en 

ſmal mesfingfarvet Ring; Hornhuden broncefarvet. 

Udmaalinger. 

Totallængde: A 197; B 9175 0 31”; 

ftørfte Højde (lidt bag Bryftfinnernes Spidfe): A 10375 B 53”; 

G-238 

Højde foran Halefinnens Rud: A 25“; B 12“3; C 47"; 

ftørfte Tyffelfe (oven over Bryftfinnerne): A 26'"3 B 94“3 

Tyftelfe foran Halefinnens Rod: A 6"; B 2”; 

Afſtand fra Underfjæbens Spidſe til Gjallelaagets bageſte Rand : 

SETE SAVE] OS ASKE SE Gls LIES 

Hovedet Højde over Ojnenes Midte: A 427; B 263'75 € 10”; 

det opſpilede Gabs Højde: A 227; B 19"; 0C643 

det opfpilede Gabs Brede: A 237; B 153 C 5"; 

Mellemfjæbeb. Længde paa den farv. Side: A 19“; B 91"; 

Mellemfjæbeb. Længde paa ben hvide Side: A 16““; B 83"; 

Dverfjæbeb, Længde paa den farv, Side: A 3075 B 143"; 

Dverfjæbeb. Længde paa den hvide Side: A 273'"5 B 14"; 

Længden af Mellemfjæbebenenes Apofyſe: A 11"; B 53"; 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelſen paa den farvede Side: 

ASE SBAS GLS 

Ufftand fra Underfjæbens Spidfe til forreſte Neſebor: A 15”; 

B 83"; 
ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 137; B 3"; 

Afſtand mellem forreſte og bagefte Neſebor: A 24“3 B 1"; 

ftørfte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A 13'”; B 3"; 

indbyrdes Afſtand mellem forrefte Par Neſebore: A 93'"; B 4"; 

indbyrdes Afſtand mellem bagefte Par Neſebore: A 11375 B 43"; 

Afſt. fra bag, Mæfeb, til Øjets forr, Rand: A 5“; B 23"; 

* 
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Afſtand fra Underfjæbens Spidfe til nederſte Ojes forrefte Rand: 

ADORE 6 

Ufftand fra Underfjæbens Spidſe til overſte Ojes forrefte Rand: 

A 2375 B 4114; 
øverfte Pjehuleg SÅ ron le 107775 "BESS SEES 

øverfte Diehules Hojdegjennemſnit: A 94/7; B 41775 C 2277; 

nederſte Djehules Længdegjennemfnit: A 11/7; B 53275 03775 

nederſte Øjehules Højdegjennemfnit: A 977; B 48/75 Cc PÅ SDE: 

nederſte Øjegs Lengdegjennemſnit: A 83 B 31; 

andens ærede mellen Øjnene SANS. 68 

Afſtand fra nederfte Ojehules bagefte Ran til Forgjællelaagets bageſte 

KANDE V —— 

Gjellelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 20/7; B 9373 0 317; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 12/5 

FEDE EU ES: 

Rygfinnens Længdeftræfning (i Gjennemſnits Mad): A 14”; 

B 73 GÆS 
Rygfinnens ſtorſte Højde: A 297; B 1537; C 54/0; 

Rygfinnens Afſt. fra Halefinnens Rod: A 634, BES VG 1 

Bryſtf. Længde paa den farvede Side: A 2647; B1443 (5177; 

DENS Brede VED ordet rt AGE DT ENT SEG DS 

Bryſtf Længde bad den hylde Einer API" BITS SÆRPPOS 

Dens Brede ved Roden: A 9773 BB AC 12/4, 

Ufftand fra Underfræbens Spidſe til — Rod paa den 

arvede SIDE SPAS AS LER — 

Bugfinneus Højde paa den farvede Sine: Ar 165 BOSE SNE 

DenSESE SED ODER haabe faroe LAST — 

Gadborets Afſt. fra Bugfinnernes Rod: A 2“; B — 

Gadborſpaltens Længde: A 6/7; B 1” ; 

Ufftand fra Gadborets bageſte Rand til Gadborfinnens Begyndelfe : 

AR DUGSEBN DOG 

Gadborf. Længde (i Gjennemſnitslinie): A 117; B 517; C 275 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: A 28"; B 1547; C 6; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halef. Rob: — GØS pe] SUS ØGEDE CON S DRKJE, 

Halef, ſtorſte Le fra Roe k aa Siderne LAv3105 "BE — 

Salefinnens" Længden Midlet An S2 7 BB "21 KERN E0E 

ben udfpyændte Halefinnes ſtorſte Breve: A 547; B 217; € 10'”, 
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Hovedets Længde indeholdes omtrent 34 til 32 Gange 

i Totallængden”), har omtrent Kroppens halve Længde (fra 

Gjællelaagets bagefte Rand til Halefinnens Rod), og er be 

tydeligt længer end Halefinnen. Banden ſtiger ned med en 

meget ſterk Sfraaning, og paa lignende Maade ftiger Hovedets 

Underflade op indtil Underfjæbens Ledforbindelfe;, da Mundſpal— 

ten endvidere har en næften fodret Retning, vifer ogſaa Hovedet fig 

fortil meget bredt og ganffe fladt afſtumpet i en næften per— 

pendifulær Retning, naar Munden er luffet.  Desuagtet rager 

Underfjæben dog fun ubetydeligt frem foran Overfjæben, 

baade fordi hiin tildeels optages mellem dennes Grene, og 

fordi Knuden nedenfor Underfjæbens Symfyfe ikke juſt er 

meget ſterkt udviklet, Gabet er meget ſtort; naar det op— 

fpiles, fan man tydeligt fee Svælgtænderne, og dets Højde 

vyergaaer Hovedets halve Længde, medens dets Brede omtrent 

er lig med denne. Læberne meget fmaa og tynde. Mellem— 

fjæbebenenes og Underfjæbens Tænder ſmaa, koniſke, meget 

ſpidſe, lidt tilbagekrummede, i ſtert Antal. Paa den forrefte 

Ende af Plougſkjærbenet findes derimod fun ganſte faa 

Zænder, der tillige ere faa fmaa, at de let kunne undgaae 

Opmærkſomheden. Mundhulen af hvid Farve. J begge 

Kjæberne findes noget bag Tænderne et meget fmalt og tyndt 

Kjeæbeſejl, hvilfetdog allerede i Overkjeben er næften rudimen— 

tært, og i Underfjæben bliver fuldkomment rudimentært. Tungen 

ligger meget langt tilbage, er ſmal (næften liniedannet), flad, 

fortil lige afſtumpet, vel adffilt fra Mundhulens Bund. 

Svælgtænderne ere ſtarke, ſpidſe, lidt krumme, temmelig 

tætftillede og i ſtort Antal, eller danne Karder; paa det forrefte 

Svælgbeen i Overkjeben fremſtille de et meget ffraatftillet 

*) Stundom indeholdes Hovedets Længde iffe fuldt 31 Gange i 
Zotallængden : jeg har ſaaledes hos en Pigvarre af 144 Tommers 
Totallængde fundet Hovedet af 44 Tommers Længde, 
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Baand, paa det andet en langſtrakt Triangel med Toppunktet 

fremadrettet, paa det bagefte næften en Kreds. Paa Svalg— 

benene i Underfjæben danne de, ſom fædvanligt, et noget ffraatfiillet 

Længdebaand. Mellemffæbebenenes Sidegrene ere tem- 

melig tynde og fvage, mod Enden ſtarkt tilſpidſede. Næſe— 

borene paa den farvede Side ligge omtrent i Linie med den 

nederfte Djehules overſte Rand; det forreſte Naſebor nær- 

mere Øjet end Snudefpidfen, temmelig vidt adffilt fra det 

bagefte, omtrent kredsformigt, forfynet bagtil med en flor, til— 

ſpidſet Hudflig, ſom ſtrekker fig noget om paa Siderne, og 

forreft prydet med en overmaade lille, ligeledes tilſpidſet, Hudlap. 

Ogſaa det bageſte Naſebor nærmer fig i Form til det 

Kredsrunde (dog med lidt overvejende Lengdegjennemſnit), og 

omgives af en lav Hudrand, fom fortil udvikler fig lidt, og 

ligeſom viſer Begyndelfen til en Flig. Paa den hvide Side 

ere Næfeborene fæt under Rygfinnens førfte Straaler, det 

forreſte gjærne mellem førfte og anden Straale, det bagefte 

mellem anden og tredie"). Hududvidelſen omkring det forreftes 

øverfte, bageſte og nederſte Rand bliver fførre, noget tragt— 

formig, i Enden bred efler afſtumpet; derimod er den forreſte Flig 

endnu mere rudimentær end paa den farvede Side. Det bagefte 

Næfebor tiltager 1 Størrelfe, baade ſammenlignet med det til: 

fvarende paa den farvede Side og med det forreſte paa den 

hvide Side; ogſaa bliver det tydeligere elliptiſt, og Hudfligen 

paa Den forrefte Rand fjendeligere. Øjnene ere fmaa (Øje 

hulernes Gjennemſnit indeholdes omtrent fer Gange i Hove— 

dets Længde), men flærft fremſtaagende, lidt ffraatftillede (den 

nederfte Djehule lidt længer fremryffet end den vverſte **). 

*) Med endnu ftørre Nojagtighed kunde man fige, at det forrefte 

Naſebors bagefte Mand gjærne falder under Rygfinnens anden 

Straale, det bageſtes bageſte Rand under den tredie Straale. 

**) Den nederfte Ojehules forrefte Rand falder omtrent under Rygfinnens 

tredie Straale, ben øverfteg forrefte Band omtrent under fjerde, 
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Den øverfte Ojehule elliptiſt, den nederſte uregelmæsfigt fir— 

fantet, lidt ftørre. Selve Øjnene elltytiffe, forfynede med 

fmaa, afrundede Ojelaage, ſom udftræffe fig over det overſte 

Øje i Retningen nedenfra opad, vover det nederfte ovenfra ned- 

efter, ligefom hos Slætvarren. Panden er mellem Oj— 

nene flad, uden Spor til nogen Kjol, og tillige bred; dens 

Brede ſtaaer fun lidt tilbage for Djehulernes Højdegjennemfnit. 

Gjællelaagsfpalten begynder foroven omtrent i Linie med 

øverfte Djehules nederfte Rand, og firæffer fig forneden hen 

under overſte Øjehules bagefte Rand; den er altſaa af en an- 

felig Størrelfe. Gjælleftraalernes Antal det regelmæs- 

fige (ſyo); alle tydelige uden Disfeftion og af Sabelform 

(0: krumme, flade, + Enden noget tilſpidſede); den førfte over— 

gaaer de følgende temmelig betydeligt baade i Længde og Brede; 

og nærmeft denne ſtager i disſe Henfeender den fjerde, For— 

længelferne paa Gjællebuernes vore konkave Rand ere ftærkt 

udviflede (ifær paa de to yderfte Par Buer), og væbnede paa 

Den indadvendte Side med meget tydelige, krumme Tænder. 

Paa den yderſte Gjællebue beftaner den ydre Ræffe af fjorten 

gorlængelfer; den indre Rakke er derimod aldeles rudimentær, 

ſammenvoxet med, eller anbragt paa Roden af den ydre; den 

næfte Bue har tolv Forlængelfer i den ydre Ræffe, og ni i 

den indre, hvilke fidfte ere beſtemt udviklede og adffilte fra de ydre; 

den tredie Bue tæller ni Forlængelfer i den ydre, otte i den 

indre Ræffe; endelig hos den inderfte Bue forfvinder den indre 

Ræffe aldeles, og den yderfte har fun fyv ſmaa Forlængelfer. 

Spalten mellem tredie og fjerde Gjællebue (eller de to inderſte) 

er allerede temmelig lille, og endnu meget mindre bliver 

den mellem den inderfte Gjællebue og Svælgbenet i Underfjæ- 
ben. Gjællebladene danne imidlertid overalt to fuldt ud— 

viklede Rekker. Bigjællen er vel udviflet, og beſtager af om— 

trent en Snees traadagtige Forlængelfer. 
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Kroppen er meget høj, efterdi den endog overgager ben 

halve Totaͤllengde (naar Finnerne medregnedes, vilde Højden 

omtrent være lig med $ af Totallengden). J Henſeende til 

Form, fremſtiller den temmelig vel (Halefinnen fraregnet) 

en ffjæv, ligeſidet Firkant, hvilket naturligviis har foranledi— 

get den ældgamle Benævnelfe, Rhombus, for denne Fiſt. 

Rygfinnen begynder nær Munden, eller tæt bag Enden af 

Mellemfjæbebenenes Apofyſe, og nager meget nær Halefinnens 

Rod; Gjennemſnitslinien af dens Længdeftræfning udgjør næs 

ſten $ af Totaflængden, og Længden af den Bue, ſom den ind— 

tager langs Ryggen, beløber omtrent 2 af Totallængden. 

Rygfinnens Straaletal flager derimod ikke 1 Forhold til denne 

Længdeftræfning, hvori nærværende Slægt ikke ubetydeligt overs 

træffer de to forcgaaende. Den forbindende Hud, ſom er tem— 

melig tyk og ſterk, ftræffer fig lidt frem foran den førfte 

Straale; Straalerne tiltage jæont i Længde, indtil de omtrent 

med den 33te naae deres flørfte Højde"), hvorpaa de atter 

firar og jævnt aftage; ſidſte Straale har omtrent 2 af forſte 

Straales Længde, og indeholdes omtrent fem Gange 1 den 

længfte Straale. Almindeligt ere alle Straalerne kloftede; 

dog har jeg ſtundom ſom Undtagelfe fundet en Deel af de 

førfte Straaler (indtil 30) udeelte. Straalernes Spidfer rage 

frem af Bindehuden, og ere lidt tilbagebøjede. Bryſtfinnen 

paa den farvede Side, fom + Længde overgager den paa den 

hvide Side noget, og omfrent indeholdes 8 til 8% Gange i 

Totallængden, har en temmelig tilfpidfet Form, hvilfet beroer 

derpaa, at tredie, fjerde og femte Straale med deres Spidſer 

rage temmelig langt frem bag de øvrige; førfte Straale over— 

gaaer fun lidt den tredies halve Længde, og har omtrent 2 af 

*) Dette Forhold er dog nogen Afverling underkaſtet; derimod fan 

vel med Beſtemthed figes, at be langſte Straaler falde mellem 

den 30te og ben 40de. 
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andens Længde; tredie og fjerde de længſte, indbyrdes lige 
lange*); femte fun ganffe lidt kortere end de to foregaaende, 

derimod længer end anden; de følgende raff aftagende, dog 

faaledes, at den fidfte fun er Midt kortere end den førfte. 

Straalerne ere kloftede i Enden med Undtagelfe af den førfte. 

Bryftfinnen paa den hvide Side er af en mere bred og oval, 

i Enden noget afrundet, Form; om den juſt ikke altid er abſo— 

lut bredere, faa ſynes den dog ftedfe at være relativt bredere ; 

dens Brede udgjor næemlig altid noget mere end 1 af Længden, 

medens Bryftfinnens Brede ved Roden paa den farvede Side 

altid, efter mine Erfaringer, er lidt ringere end 1 af dens egen 

Længde. Ogſaa tæller den hyppigt en Straale mere end Bryſt— 

finnen paa den farvede Side. Straalerne tiltage, dog uffe 

gradeviis, i Længde fra forſte til femte; denne er den længfte og 

omtrent dobbelt faa fang ſom førfte, men fun meget lidt læn- 

ger end fjerde og fjette; den tolvte ikke halvt faa lang ſom 

femte, og altfaa fortere end forſte. Straalerne ere fløftede i 

Enden undtagen førfte og ſidſte. Tilbæftningen af Bugfin— 

nen paa den farvede Side tager fin Begyndelfe meget langt 

fremme, langt foran Forgjællelaagets bagefte Rand og næften 

i Linie med den øverfte Djehules bagefte Rand; den indtager, 

ifølge fin Tilheftningsmaade efter Fiffens Længde og ifølge det 

betydelige Mellemrum mellem dens Straaler indbyrdes >), en 
meget ſtor Stræfning af Buglinien (mindre end 2 men ftørre 

end 1 af Fiffens Totallængde), og udfylder næften ganffe Rum— 

met fra Struben til Gadborfinnen. Forſte Straale den korteſte; 

fjerde Straale den længfte, næften dobbelt faa fang ſom førfte, 

men fun ganffe ubetydeligt længer end femte; den fidfte næften 

%) Dette Forhold er imidlertid iffe ſtadigt; ſtundom er den femte 

Straale den langſte. 

**) De ere namlig ikke nærmede hverandre ved Roden, eller udgage 

iffe ſom Straaler fra et Middelpunkt, men vife fig naſten ind— 

byrdes parallele fra Rod til Spidſe. 

Danmarks Siſte. IL, 28 
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ligeſaa Tang fom den tredie. Mellemrummet mellem fjerde og 

femte Straale er betydeligt mindre end mellem de fire forſte 

Straaler indbyrdes, og atter meget mindre mellem femte og 

fjette end mellem fjerde og femte. Straalerne ere alle kleftede, 

den førfte dog temmelig utydeligt, den fidfte derimod lige til 

Roden. Bugfinnen paa den hvide Side begynder lidt længer 

tilbage, og dens fer Straaler udfylde fun famme Rum fom 

de fem bageſte Straaler af den ſorſtomtalte Bugfinne; forreften 

figner den denne, fun at Straalerne ere ubetydeligt længer, 
femte den længfte, og at fjette er mindre ſterkt kloftet. Paa 

den venftre eller farvede Side bemærfes, nær Bugfinnen og 

næften lige over Gadborfinnens Begyndelſe, Urethralpapil— 

len. Gadboret ligger iffe i Bugkanten, men heelt oppe 

paa den hvide Side, vover Gadborfinnens Begyndelfe, og er 

af middelmaadig Storrelſe. Poſtabdominalbenets Pig er 

dybt ffjult, og fremtræder ikke ſom en Gadborpig foran 

Gadborfinnen. Gadborfinnen begynder fun lidt bag For— 

gjellelaagets bagefte Rand, omtrent under Rygfinnens tolvte 

celler trettende Straale, og indtager, Gjennemſnitslinien af 

vens Bue regnet, endnu mere end Halvdelen af Fiffens Total: 

længde; den ophører omtrent i ſamme Afftand fra Halefinnens 

Rod ſom Rygfinnen. Straalerne pleje at opnaae deres ſtorſte 

Højde omtrent med den fyttende eller attende; ſidſte Straale 

ev næpve halvt faa lang ſom førfte, og indeholdes fem Gange 

i den længfte. Straalerne ere i Regelen alle kloftede, de fidfte 

dog tydeligere end de forſte. — Det lille Styffe af Halen, 

fom ligger mellem Ryg- og Gadborfinnens Ophør og Hales 

finnens Rod, ev mellem tre og fire Gange faa højt fom langt. — 

Halefinnens Længde, eller Længden af dens ſtorſte Straaler 

1 Midten, udgjor ikke ganffe en Femtedeel af Totallengden; 

af Form er den bagtil afrundet, idet Straalerne gradeviis vore 

i Længde fra Siderne mod Midten; de ere alle ftærft floftede, 

tildeels dobbelt, undtagen den yderfte paa hver Side, fom er 
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enkelt. Foruden de fytten tydelige og fuldt udviklede Straaler, 

fom danne denne Finne, iagttages ved Roden foroven og for— 

neden en rudimentær Straale. 

Jeg kommer nu til den Særegenfed, fom faa meget ud- 

mærfer nærværende Art: af den favner egentlige Sfjæl, men 

i disfes Sted er forſynet med en ſtor Mængde fremragende, 

torneagtige Knuder, ifær paa den farvede Side. Disfe fin— 

des iffe blot ſpredte over hele Kroppen, dog uden nøgen tilfyne- 

ladende Orden, fnart tættere, fnart med ſtorre aabne Mellem— 

rum, fjældent faa nær hverandre, at de ven Roden fløde ſam— 

men; men de findes ogſaa meget talrigt anbragte paa alle 

Gjællelaagsftyffer, paa Kraniet over disſe, mellem og rundt 

omfring Øjnene, paa Overfjæbebenet og Underfjæbens Green; 

enfelte iagttages ogſaa paa Ryg- og Gadborfinnens famt Bugfin— 

nens Rod, flere paa Halefinnen. Paa den hvide Side frem— 

træde forholdsviis fun faa og mindre Knuder paa Kroppen, 

endnu langt færre paa Hovedet, og ſletingen paa Finnerne”). 

G Form og Sterrelſe ere Knuderne meget forffjællige: de ere, i 

Almindelighed talt, ftørft paa Kroppen, mindre paa Hovedet, mindſt 

paa Finnerne. Kroppens Knuder fremftille hver et ovalt, i 

Randen uregelmæsfigt tagget eller udffaaret Skjold, væbnet med 

en fra Siderne fammentryffet, lidt fremadhældende ==) Umbo 

eller Spids. Skjoldets Overflade viſer endeel, noget uregel— 

mæsfige Furer eller Straaler, der udgaae fra Spidſens Rod 

mod Randen, og bagtil ere tydeligft betegnede, Med Lupens 

eller Mifroffopets Hjælp opdager man endelig en ſtor Mængde 

koncentriſfte Ringe (Wærtringe) paa hele Overfladen. Paa 

*) Mærfes maa forreſten, at en temmelig ftor individuel Forſtjallig— 

hed finder Sted med Henſyn til Knudernes Mængde og Fordeling. 

Paa ben hvide Side favnes de ſtundom ganſte. 

**) At jeg falder den fremadhaldende, vif fun fige, at den Rand, ſom 

begrændfer den bagtil, er længer og følgelig mere ffraa, den for» . 

reſte Rand fortere, og altfan mere ftejl, 

28% 
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Hovedet blive Knuderne for ſtorſte Delen temmelig regelmæsfigt 

kredsrunde, Spidſen forfvinder efterhaanden ligeſom Straalerne, 

og Knuden faaer Form af en lav og ſtump Kegle med meget 

tydelige og regelmæsfige Værtringe; ja mange af Knuderne 

(til Er. alle paa Overfjæbebenet) tabe egentlig Retten til at 

kaldes Knuder, idet de blive til fredsrunde Plader med meget 

fvagt fonver Overflade. Gjennem denne Rakke af Overgange 

vifes tydeligt nof, at Knuderne ikke ere andet end modificerede 

Sfjæl. Hos Individer af et Par Tommers Længde ere felv 

Kroppens Knuder ſtumpt foniffe, uden Spids, ſtjulte under 

Huden, Pigvarrens Hud mellem Knuderne finder man ujævn, 

ligeſom vortet; naar man nærmere underføger dette Fanomen 

ved Lupens Hjælp, ffjælner man en uendelig Mængde aldeles 

flade, men af en ophøjet Rand omgivne og altſaa færdeles 

ffarpt begrendſede Omrids, hvilfe fremtræde under meget for— 

ffjællige, tildels temmelig uregelmæsfige, Former. Disſe Om— 

rids, der for det blotte Øje vife fig ſom Vorter eller Kirtler, 

hvor man fan bemærfe dem, fynes mig af maatte tilffrives 

rudimentære, i Huden ffjulte, Knuder eller Skjel. Idetmindſte 

har jeg meent at finde et haardt, beenagtigt Subſtrat under 

dem, ffjøndt jeg ikke har funnet nærmere beſtemme dettes Be— 

ffaffenhed. Paa den hvide Side har jeg fun gjenfundet disſe 

Omrids i en lille Stræfning bag Bryftfinnen. 

Sidelinien danner over Bryftfinnerne, og omtrent i 

disſes Længde, en betydelig Bugt, fom dog foroven er temme— 

lig flad, bagtil fliger frærft ned, og derved bliver meget højere 

end fortil; efter at den egentlige Bugtning er tilende, bliver 

Sidelinien iffe ſtrax horizontal, men løber i en lille Strak— 

ning noget ffraat nedad. Som fædvanligt fortfættes den til 

Halefinnens bagefte Rand (langs den niende Straales nederfte 

Rand). Sideliniens Løb ſynes iovrigt at være nogen Uregel— 

mæsfighed underfaftet; jeg har ſaaledes engang feet Sidelinten 

paa den hvide Side at dele fig omtrent midt over Bryftfinnen 
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i fo Grene, .af hvilfe den ene fortfatte fit Lob i Retningen 

bagud, den anden derimod ſteg temmelig flejlt ned; denne ſidſte 

deelte fig after & fo Grene, en bagudrettet, ſom fnart forenede 

fig med den forſtomtalte, og en næften lodret nedftigende, ſom 

fabte fig nedenfor Bryſtfinnen. Sidelinien i dens normale 

Tilftaud dannes iovrigt af flere end 80 (jeg har talt 85) ſmaa, 

laugſtrakte, cyltudriffe, fom en fin Snor fremragende, Slim— 

fanaler af haard Beenſubſtans, meget ftærft befæftede i Huden. 

Foruden Sidelinien bemærfes fo Rekker Slimtanaler paa Hovedets 

farvede Side: den ene, ogſaa almindeligt hos andre Flynderarter 

forekommende, folger i nogen Afſtand den nederſte Ojehules 

bageſte, nederſte og forreſte Rand; den anden iagttages over 

overſte Øjehule, fra dennes forreſte Rand til Nakken. Denne 

ſidſte Linie gjenfindes ogfan paa den blinde Side. 

Bughulen meget fort, iſer i Sammenligning med dens 

Højde; hos et Individ af 94 Tommers Længde, om hvilket 

ogſaa de følgende Maal gjælde, var Bughulen til Poſtabdo— 

minalbenet fun 19 Linier lang, medens dens Højde beløb fig 

til 28 Linier. Bughulens Omrids nyreformigt. Bughinden 

hvid paa den hvide, fort paa den farvede Side. Leveren 

ligger ligeſom fædvanligt paa den venfire Side, uagtet hos 

Denne Slægt dette er den farvede Side og den, paa hvilfen 

Ojnene findes. Dog trænger Leveren tillige meget dybt ind 

mellem Mavens nederfte og forrefte Flade og den bagefte Flade 

af Tarmens Bugtning, faa at man endog, naar Fiſken aabnes 

fra den højre Side, tildeels fan fee Leveren fra denne. Af 

Form har jeg fundet den Tangftraft og ſmal, faa at den alt— 

faa ikke, eller kun ringe Grad, bedæffer Tarmekanalen paa 

Den venftre Side. Galdeblæren ligger, ſom ſadvanligt, 

forreft og overſt i Bughulen paa den højre Side, og vifer intet 

Mærfeligt + fit Forhold. Den udftrafte Tarmekanals 

Læirgde fra Spiſerorets Indtrædelfe i Bughulen til Gadboret 

beløb højft 758 Tommer, og ftaaer altſaa temmelig meget til 

Indre Byg— 
ning. 
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bage for Totallængden. Længden af Mave og Spiſeror om⸗ 

trent 21 Tommer, hvoraf Spiſeroret fun udgjer en halv 

Tomme; da dette har ſamme Vidde fom Maven og ſamme 

udvendige Beſtaffenhed, fan dets Grændfe iffe beſtemmes fra 

den udvendige Side; indvendigt derimod ffjælnes denne ved et 

meget fterre Autal Længdefolder (omtrent 14) og ved disfes 

ffarpere Fremſpringen. Mavens Beliggenhed i Bughulen er den 

for Familien fædvanlige ; dens Vægge ere tyffe og muſtuloſe ligeſom 

Spiſersrets, men dens Vidde derimod fun ringe; naar Maven 

ikke netop udfviles af et nedſlugt Bytte, er dens Vidde ikke 

fønderligt ſtorre end Tarmekanalens, ja ſtaager endog tildeels 

tilbage for enfelte Dele af denne. Maven far fun fer eller 

ſyo indvendige Lengdefolder, men ſom firæffe fig igjennem hele 

dens Længde; efterat være fteget ned mod Bugfladen, danner 

den der en Blindſek med afrundet Bund, men udfender derpaa 

fra fin forrefle Flader lidt ovenfor Sakkens Bund, en lille, 

tilfvidfet, op- og fremadrettet Portnerdeel (dennes Længde 

fun omtrent 1 Tomme). Portnergabningen er meget 

fnæver. Ved Enden af denne udgaae to meget ſmaa (omtrent 

1 Tomme lange), men temmelig tyffe Blindtarme, en til hver 

Side omtrent figevover for hinanden. Tyndtarmen danner en 

temmelig lille, fredsformig Bugtning midt i Bughulen foran 

Maven. Maſttarmen (af en Tommes Længde eller lidt 

mere) adffilles ved en meget flor, fredsformig Klap fra Tynd 

farmen, og har en temmelig betydelig Vidde (ftørre end Ma— 

ven, naar denne er tom). Den lille (omtrent i Tomme 

lange) Milt er fæftet til Mavens forreſte Flade” temmelig 

langt nede i Bughulen, og indefluttes fortil af den opſtigende 

Tyndtarm og Blindtarmene; dens Form er ægdannet, døg fun 

paa den ene Side ftærft fonver, paa den anden flad. Hos 

Hannerne forlænger Bughulen fig aldeles ikke paa Siderne 

af Halen. Teſtiklerne ligge bag og tildels paa Siderne 

af Mavens nedftigende Del; de ere af langſtrakt, trefidet eller 



439 

prismatift Form, i Enderne afrundede. Urinblæren flor, 

pelſedannet, med middelmaadigt lang Uringang. 

Mellemfjæbebenene og Overfjæbebenene ere pan ben far» Knoglebys- 
vede Side lidt længer end paa den hvide; derimod finder med 

Henſyn til Underfjæbens Grene det modſatte Forhold Sted. 

Mellemfjæbebenenes Sidegrene temmelig fvage, langſtrakte, 
i Enden tilfpidfede, noget krummede, med en pladedannet, tri— 

angulær Udvidelfe paa den bagefe Rand, omtrent i Midten af 

Længden; den opadrettede Apofyſe er vel meget fortere end 

Sidegrenene, men har døg mere end disfes halve Længde. Over- 

fjæbebenene aarebladdannede, temmelig tynde, i den øverfte 

Ende middelmaadigt udvidede. Underfjæbens Grene af en 

noget langftraft Form; deres ſtorſte Højde (mod Midten) inde- 

holdes henimod tre Gange i Længden. Forgjallelaa— 

gets lodrette og vandrette Deel danne omtrent en ret, eller 

i al Fald fun i ubetydelig Grad ſtump, Vinkel med hinanden. 

Gjellelaagsſtykket triangulært; den bagefte Rand med et 

fladt-halvmaanedannet Udfnit paa Midten, og med bredt 

afrundede Vinkler, af hvilfe ten overſte er tydeligt firaalet, 

eller ligefom fint tandet. Undergjallelaaget bagtil 

faa ftærft forlænget, at dets Spidſe naaer op over Gjælle- 

laagsſtykkets overſte Rand. Mellemgjagllelaaget ud— 

mærfet ved en paa den ydre Side fremragende Lengdekam 

langs med dets ovre Rand. Rygraden beſtaaer af tres 

dive Hvirvler; elleve af disfe ere anbragte vover Bughulen, 

nitten danne Halen; det er dette ringe Antal Halehvirvoler, 

der betinge Forffjælligheden i Habitus mellem denne og føre- 

gaaende Art. De opſtigende Tornefortfæitelfer naae deres 

ſtorſte Hojde med den trettende, eller med anden Halehvirvel; 

forſte Fortfættelfe ligger tæt op til Hjærneffallens bagefte Væg, 

øg er ligefom ſammenvoxet med denne; den er lille, ſammen— 

tryffet i Retningen forfra bag, tilfpidfet i Enden ; anden Fort: 

fættelfe er den enefte af Bughvirvlernes Fortfættelfer, ſom er 

ſammentrykket fra Siderne i nogen kjendelig Grad, og ſom 

— 
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bliver bredere mod Enden. Ribbenene danne en dobbelt 

Raekke, den overſte med elleve Ribbeen (altfaa det førfte hæftet 

til førfte Hvirvel), den nederfte med fyv. Rygfinnens nt førfte 

Interſpinalbeen ere hæftede til Hjærneffallen. Poſtabdomi— 

nalbenet er langt fra at nage til Gadborfinnens forrefte Rand; 

Det bliver I Enden bruffagtigt, udvider fig der næften i Form fom et 

Plougjern, og har et ftort, vinkeldannet Indſnit paa den nederfte 

Rand; foran førfte Halehvirvels nedſtigende Tornefurtfættelfe 

ere tolv Interſpinalbeen anbragte; endeel af disfe blive ganffe 

bruffagtige, og antage Form af Triangler (andet til femte); 

det aflerførrefte er derimod langt og meget tyndt, og ligger 

for en ftor Deel ovenpaa Poſtabdominalbenet. Paa Siderne 

af Halen danne Sidefortfættelfer en fremragende Kjol; 

omtrent paa de tolv førfte Halehvirvler fremtræde Sidefortfæt- 

telferne ret tydeligt; paa de følgende blive de derimod utyde— 

lige, eller danne blut et Slags Kam, ſom er mere folelig end fynlig. 

Da jeg felv mangler Erfaringer over de Variationer, 

ſom træffes indenfor denne Arts Grændfer, og ikke af vore 

Fiſtere har kunnet erholde nogen Oplysning om dette Punft, 

maa jeg hos en engelff Forfatter") laane et Bidrag til dets 

Oplysning. Forſt forefomme forkeerte Pigvarrer (3: med 

Øjnene og Farven paa den højre Side), hvilfe tillige ſtulle 

viſe nogen Uregelmæsfighed 1 Hovedets Dannelſe. Ogſaa feer 

man flundom dobbelte Pigvarrer (morke paa begge Sider). 

Endelig vil man have gjort den Bemarkning, at de Pigvarrer, 

fom fanges ved Englands nordlige og oſtlige Kyſter, ere mørfere 

end de, fon fanges ved de fydveftlige. 

Pigvarren er næft efter Hælleflynderen den ftørfte 

befjendte Flynderart: felv i det allerfydligfte af Kattegattet og 

i Indlobet til Ørefundet træffes den af over tyve Punds Vægt; 

fire og tyve Pund ffal ved Hirsholmen ikke være nogen meget 

ſjelden Vægt for den, men ſtorre, paaſtaae Fiſterne, at de ikke 

+) Vavrell II, 238. 
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erholde den. Risſo angiver en Snees Pund ſom Marimum 

for dens Vegt 1 Middelhavet. Paa den engeljfe Kyſt, hvor 

man værdiger denne Fiff en færdeles Opmarkſomhed, har man 

et Par Exempler paa en ganffe ualmindelig Størrelfe; i Aaret 

1730 ffal nær Plymouth være fanget et Individ paa 70 Pund, 

og et endnu langt ftørre erholdtes den 18de Februar 1832 nær 

Whitby; det vejede 190 Pund og var fer Fod bredt. 

— Ere disfe Angivelfer paalidelige, ſynes man ikke beføjet 

til at forfafte de ældre hos Rondelet*). i 

Med Henfyn til gevgrafiff Udoredelfe fynes Pigvarren gorekommen. 

omtrent at fremme overens med Slætvarren. Jeg har iffe 

funnet forfølge dens Spor nord for Stat paa Norges Veft- 

fyft, og ved Ørfenøerne ffal den efter engelffe Beretninger være 

fjælden; hvorimod den forekommer almindeligt nok i Middel 

havet”), og trænger dybt ind i næften alle denne ſtore Vand— 

beholdnings Bugter. Som Arteng rette Hjem fan vel Nords 

føen, Kanalen og Havet udenfor den franffe Veftfyft betragtes, 

da den paa disſe Steder baade fynes at forekomme i ſtorſt 

Mængde og at naae den betydeligfte Størrelfe. Den gaaer 

langt ind i Oſterſoen. 

Af den Maade, hvorpaa Pigvarre-Fiſkeriet drives i Nord- Levemaade. 

ſoen af engelffe og hollandffe Fiffere, fremgaaer, at Pigvarren 

mod Slutningen af Marts Maaned begynder at ftige op paa 

de fydligfte Banker; derimod noget fenere paa de mere nordligt 

liggende. Saaſnart Vejret bliver varmt, føger den atter ftørre 

*) Vidimus Oceani Rhombum quinque cubitos longum, latum 

quatuor, spissum pedem unum. Rond. de piscibus. Regnes 

en cubitus til atten Tommer, bliver Længden næften fire Alen, 

Højden tre (Finnerne naturligviis medregnede); hvilfet altſaa ſtem— 

mer overeens med den for det ftørfte engelffe Individ ovenfor 

angivne Højde, 

Naar jeg angiver Middelhavet ſom Hjem for Slatvarren og 

Pigvarren, følger jeg den almindelige Mening, men har iffe 

ſels haft Lejlighed til at anftile nogen umiddelbar Sammenlig— 

ning mellem Individer fra nordlige og fydlige Lokaliteter. 

xx 
— 
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Dybde. Den fynes at elffe Sandbund. Inde 1 Pfterføen 

ved Møen have Fifferne gjort den Bemærkning (Hofman loco 

sup. cit.), at Pigvarren kommer nær Land, naar Hvidtornen blom- 

firer, og at den atter gaaer bort omtrent ven St. Hansdag; 

famt at fjældent nogen anden Flynder fees paa den Tid, Pig— 

varren fanges. Dette fidfte Forhold ſynes iffe at gjentage fig 

i Kattegattet, hvor man netop fanger Pigvarren, men enkeltviis, 

mellem Rødfpætter og andre Flynderarter”). Da Pigvar— 

ren er en graadig Fiff, og har et ſtort Gab, bider den villigt 

pan Krog, naar den træffer pasſende Madding. Den befidder 

ſtorre Livskraft end foregagende Art, Hvilfet ſaavel erkjendes 

deraf, at den trænger meget dybere ind i Oſterſoen og i for— 

ſtjellige Fjorde**), hvor Vandet er braft eller næften ferſtt; 

fom ogfaa af den Omſtandighed, at den bedre taaler Forfen- 

delfe med Kvaſerne. Maar vore Fiffere paa Kattegattets Kyſt— 

ftræfning fange en flor Pigvarre, og iffe ſtrax funne finde Af— 

fætning for denne koſtbare Fiff=), binde de et Reb om Halen 

paa den, eller træffe det igfennem Munden og Gjælleaabningen, 

og fafigjøre det til en Steen eller Pæl paa Landet (føjre den, 

ſom jeg har hørt dem falde denne Fremgangsmaade); og paa 

denne Maade bunden paa ganffe lavt Vand fan Pigvarren 

femmelig længe holde Livet, naar Vejret ikke er for varmt. 

Den Maade, hvorpaa den føres i Kvaferne, fætter dens Sejg— 

%) Efter Coud (anført af Narrell) er Pigvarren „en ſtor Vandrer, 

og fever gjærne ſelſtabeligt; — — undertiden ftiger den i Vejret, og 

jeg har Erfaring før, at den er kommen i Vandſtorpen paa tredive 

Favnes Dybde; ogſaa er jeg bleven underrettet om, at en Pig— 

varre har fulgt en anden, fom blev truffen op med Ziffelinen, til 

Vandſkorpen, faa at begge bleve fangede ſammen.“ 

*x) Den er ret hyppig ved Bornholm, den forefommer ſtundom inde i 

Liimfjorden o. f. v. 

xx*) Kvaſeſkipperne fælge de levende Pigvarrer i Kjøbenhavn til 2 Mark 

pr. Pund. 
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livethed paa en, ſom mig ſynes, endnu haardere Prøve: efterat 

en Snor er truffet gjennem Mund og Gjælleaabning, ophœnges 

Pigvarren fodret i Kvafedammen, bunden til Dæfsbjrælferne; den 

fan næmlig ikke flippes ned til de andre Flyndre, da den ellers 

ved fine ffarpe Knuder vilde beffadige disſe, iſer under Kryds— 

ning og ondt Vejr, 

Pigvarrens Naring beftaaer fornæmmelig i Fiffe, uden at Naring. 

den dog derfor førfmaaer Kræbsdyr og forffjællige andre af 

Havets Beboere. Den fynes mig ifær at føge ſaadanne mindre 

Fiſk, ſom opholde fig paa Sandbund, ſaaſom Tobiſer, Smalt, 

Brisling, Yngel af Sild og Hornfiſko. f. v. Fiſterne 

have gjort den Erfaring, at den elffer en levende Madding, 

og at den ganffe forfmaaer den Madding, fom iffe er ret friſt. 

Pigvarrens Legetid indtræffer, efter Jarrell, i Auguſt. Sorplantnins. 

Med denne Angivelſe ſtemmer vet vel, at Yngel af et Par 

Tommers Længde ffal træffes tæt ved Land i Begyndelſen af 

goraaret *). 

Pigvarren anfees almindeligt, og har gjennem Aartuſin- Unvendelfge. 

Der været anfeet, for den fortrinligfte af alle Flynderarter, og 

det vilde derfor være meget overflødigt, at fige noget til dens 

Anbefaling; findrige Kjendere have villet tildele den famme Plads 

blandt Fiffene, fom Faſanen indtager blandt Fuglene, Ogfaa 

have Gaftronomerne fra Domitiantil Brillat-Savarin*) 

gjort dens værdige fulinariffe Behandling til Gjenſtand for 

Dyb Eftertanke. J England, hvor man, fom ovenfor anført, vifer 

denne Fiſt en færdeles Opmerkſomhed, har man opdaget, at 

de dobbelte Pigvarrer ere de fortrinligſte, og at en almindelig 

*) Fiſkere paa Hirsholmen ere mine Sjæmmelsmænd for denne Kjends— 

gjærning. ; 

**) Som bekjendt afholdt Domitian en Senatsforſamling i Anled— 

ning af en ſtor Pigvarre (Juvenal IV, 37 flgd.) og Savarin 

har helliget et heelt Kapitel 1 fin bekjendte Bøg (Physiologie du 

gout) til ſamme Gjenſtand. 
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Vigvarre ere meſt velfmagende paa den mørfe Side. Og: 

faa ſynes vi at fylde dette Land Pigvarrens Forbindelfe med 

Hummeren. 

Jeg har paa Pigvarren truffet to Kaligus-Arter, den ene 

ftorre og i meget ſtort Antal faftflamret til Gjallebladene (et 

for en Kaligusart meget ufædvanligt Forhold); den anden, min: 

dre og meget mørfere, paa Huden; ingen af disſe ere endnu des 

finitiot beftemte, men den forſte har megen Lighed med Caligus 

pectoralis. J Blindtarmene og Begyndelfen af Tyndtarmen 

træffes gjærne, idetmindſte om Sommeren og hos ftørre Indi— 

vider, Bothriocephalus punctatus i uhyre Mængde. Mindre 

ftadigt iagttages adffillige andre Indvoldsørme hos den (Cucu- 

lanus alatus, Ascaris collaris, Distoma appendiculatum, Scolex 

polymorphus; desuden en ufiffev Tetrarhynchus og Echino- 

rhynch us). 



64de Art. Den laadne Garre (RÆhombus hirtus Abildg,). 

Farven brun med forte Plætter og et" fort 

Baand paa Hovedet, Formen egdannet. Sfjæl 

lene paa den farvede Side fornevæbnede, paa den 

hvide glatte. Panden meget fmal mellem Øjnene, 

men uden fremtredende Kjol. Ingen Ojeklap. Side: 

linien buet over Bryſtfinnerne. Poſtabdominal— 

benet dybt ffjult under Huden. Ryg- og Gadbor— 

finnen naae beggeHalefinnens Rod, og bøje fig om 

paa Halens hvide Side, hvor deres bagefte Deel 

er tilheftet. Bugfinnerne indbyrdes ſammen— 

voxede ved Roden fortil, og forenede med Gadbor— 

finnen bagtil, faa at de indeflutte Gadboret. Ho— 

vedet indeholdes omtrent fire Gange 1 Totallæng: 

den, og det opſpilede Gabs Højde overgaaer Hove: 

dets halve Længde. Den ftørfte Højde lidt mindre 

enddenhalveTotallængde. Finnernes Straaletaler 

Rygf. 93; Bryſtf. 11; Bugf. 6; Gadborf. 70; Halef. 16%). 11 
10) 

(92-99) (3538) (64-89) 

x) Jeg har fun været iftand til at tilvejebringe ganffe fan Tællin- 

ger af Straaletallet høg denne fjælone Art: 

Artsmarke. 



Synonymi. 

ifbildninger. 

Bemarkn. 
ti 

Synonym. 
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Pennant, Brit. Zool. III, 238; Smear Dab. 

Duhamel, Traité des péches et des poissons, Tom. II, Sect, 

IX: grosse Plie ou Targeur. 

Blod), ausländ. Fife II, 31: Pleuronectes punctatus. 

Abildgaard, Zool. dan. fasc. III, 36: Pleur. hirtus. 

Retzius, Faun. svec. pag. 333: Pl. hirtus. 

YWilsfon, Prodr. &. 59: Pl. hirtus. 

Gottſche, Wiegmanns Ardiv 1835, II, 178: Zeugopterus hirtus. 

Narrell, British fishes II, 243: Rhombus hirtus. 

Zoologia danica tab. 103 (god Afbildning, dog Skjalbekladningen 
og Tænderne mindre nøjagtige). 

Synonymien af denne Art fynes iffe længer at have nøgen Van— 

ffelighed, efter Fries's Underføgelfer over denne Gjenſtand (fvenffe Ves 

tenffaps Academiens Handlingar for 1838 og derfra i Wiegmann's Ar—⸗ 

div 1840, I, 32 flg.). Skjondt Blogs Afbildning i flere Henſeender 

viſer temmelig betydelige Afvigelfer fra det fande Forhold, fan man dug 

næbpe, naar man er fortrolig med ben Skjodesloshed og Unojagtighed, ber 

faa ofte røbe fig i hang Figurer, betvivle, at han har haft nærværende 

Urt for fig. Men naar dette indrømmes, burde tillige hans Artsnavn gives 

Fortrinet ſom det aldſte (om juft iffe det meſt pasſende) for denne Fiſt. 

Ogſaa maa det erindres, at han førft har erhvervet denne Fiſt for den 

danſke Fauna, efterdi hans Exemplar angives at være fra Omegnen af 

Kjøbenhavn; efter Blod) har Ingen før Gottſche omtalt den laadne 

Varre ſom danſk (Abildgaards Exemplar var næmlig fra Norge). 

Totall. 73“ 3 Rygf. 92; Bryſtf. 12; Bugf. 6; Gadbf. 71; Halef. 16. 
— —* ENDS SES ES 6 6 

RE SY ED 3 6698 6 

De følgende Tællinger ere laante hos Gottſche: 

Rygf. 99; Bryftf. 115 Bugf. 6; Gadbf. 80; Halef, 14, 

— 963; — 433 — 6% OSSE NENS 

ROS SE REED 63 SE NESS 6 

— OS ——3 —63 —6 66 

RODS — 6 SS ERGO RE 66 

Ved disſe Tællinger bliver det klart, hvilken betydelig Afverling 

Ryg- og Gadborfinnens Straaletal er underfaftet, og hvor van— 

ffeligt bet vil være, at faftfætte noget normalt Tal for denne Art, 
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Denne Art, ſom førfti en faa fildig Tid er bleven erhvervet for Benavnelſer. 

den egentlige danffe Fauna, er for fjælden i vore Have, og 

tillige af altfor ubetydelig Storrelſe, til at man fan vente, 

at Fifferne ffulde have rettet nogen ſonderlig Opmarkſomhed 

paa den. De pleje almindeligen af fammenblande den 

med andre, mindre hyppigt forefommende og ſom Naringsmid— 

fer mindre vigtige Flynderarter, og falde den med de disfe 

tilkommende Benævnelfer, fnart Mareflynder, fnart Steen— 

fuger (ſidſte Navn iſer i Gilleleje). Dog har jeg, ligeſom 

Gottſche, hørt enfelte Fiffeprangere og Fiſteſjouere tillægge 

ven et Navn, der er ejendommeligt nok, men tillige for uhoviſt, 

til at funne benyttes, eller blot anføres"). Det ovenfor føre: 

flaaede danffe Artsnavn (den laadne V.) er fun en Cfter- 

ligning af Abildgaards fatinffe 3), 

Beffaffenheden af Sfjælbeflædningen og Finnernes Forhold Beſtrivelſe. 

ere hog denne Art faa ejendommelige, at den derved med ftørfte 

Lethed adffilles fra Slægtens ovrige Arter. 

Grundfarven er gjærne brun i forffjællige Afffygnin- 

ger, fnart leverbrun, ſnart mørfebrun i det Sortagtige, fnart 

lys med Tilnærmelfe til det Graalige. Undertiden ffal den 

*) Gottſche (hos hvem forreften det danſte Navn fan findes) har 

nøjagtigt gjengivet bet paa Latin ved: operculum vulvæ. Det 

er vanffeligt at forftane, hvorledes Fiſternes Fantaſi fan have taget 

denne Retning, og man vil næppe friftes til her at anvende det 

latinſte Ordſprog: dignum patella operculum. 

xx) Blod angiver ſom danſt Trivialnavn for denne Art Roͤttbutt 

(a: rød Butte). Da han tillige fortæller, at han har erholdt fit 

Exemplar fra den befjendte Konchyliolog Chemnitz i Kjøbenhavn, 

og meddeler adffillige B zemarkninger om Arten, der aabenbart ſtamme 

fra ſamme Kilde, fan man næppe tvivle paa, at det danffe Trivi— 

alnavn ogſaa ſtyldes Chemnitz. Dette Trivialnavn fynes forøvrigt 

ganffe ubefjendt blandt vore Fiffere, og ſtulde det ogſaa kunne opſpores 
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ſidſtomtalte lyſe Farve have en ſterk Tilblanding af Orange 

(efter Gottſche; felv har jeg ikke feet Individer af denne 

garve). Paa den brune Grund fremtræde ret tydeligt og, 

fom det ſynes, tillige meget konſtant endeel forte eller morke— 

brune Ylætter og et Tværbaand pan Hovedet. Dette Baand 

gaaer gjennem det nederſte Oje, og retter fig noget ffraat 

bagud over Forgjællelaaget, Grjællelaagsftyffet og Undergjælle- 

laaget; almindeligt fan det forfølges i en lille Stræfning paa 

Kroppen til Gadborfinnen; undertiden har jeg ogfaa feet det 

forlænget 1 den modſatte Retning op over Panden mellem 

Øjnene, over det overſte Øje og lige til Rygfinnen; denne vverfte 

Deel af Baandet danner en meget ſtump Vinfel med den nederfte. 

En fort Plat findes ſtadigt paa Gjallelaagsſtykkets overſte 

Deel, en anden ved Enden af Sideliniens Bugtning, en tredie 

omtrent ved Begyndelſen af Totallængdens ſidſte Trediedeel 

nær Sidelinten, men fnart over, fnart nedenfor denne. For— 

uden disſe Plætter tagttages almindeligt en Deel andre, mindre 

ſtadige og af mindre beſtemte Omrids, der tildeels danne Mar- 

moreringer. Endvidere har jeg bemærfet en Mængde fulforte, 

ophojede Punfter paa Finnerne, forffjællige Dele af Hovedet 

v. f.v. Øjets Pupille er ſortblaa; Hornhuden foroven 

brun, ffjældæffet, forneden lyſere, broncefarvet. 

Udmaalinger. 

Folallängde 760166 

ſtorſte Hojde (omtrent over Bryſtfinnernes Spidſe eller lidt foran 

bene JE SÅ 6 

Højde over: Nakken 3836643 

Højde foran Halefinnens Rod: A 77; B 7175 0411775 

ſtorſte Dyttelſe SEBBE NES 

Tylkelſe foran Dalefinnens Rod: A 11775 B 1375 

hos dem, vil man dog rimeligviis finde, at det Tun ved Misfor— 

ſtagelſe eller Forvexling er overført ban denne Art, 
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Afſtand fra Snudeſpidſen (Underfjæbens Spidſe) til Gjallelaagets 

bageſte ; 

Hovedets Hojde over Ojnenes Mibte: ARS VG SSB DES ASDAL: 

det opſpilede Gabs Højde: A 14/7; B 13"; | 

bet opſpilede Gabs Brede: A 77; B 83"; ; 

Mellemfjæbebenets Længde paa den farv. Side: A 62/7; B 717%; 

Mefemfjæbebenets Længde paa ben hvide Side: A 71/7; B 714, 

Længden af Mellemkjgbebenets Apofyſe: A 52775 B 53/7; 

Dverfjæbebenets Længde paa ben farv. Side: A 114775 B 12/75 

Overkjcbebenets Længde paa den hvide Side: A 1027; B 11/7; 

ilnderfjæbens Længde til Ledførbindelfen paa ben farvede Side: A 

MØD SB AØT IGS CDG 

Underfjæbens Senge til Ledforbindelfen paa den hvide Side: 

NE: mi ELDR 1130 KF SELE: 

Afſtanden fra Underfjæbens Spidſe til forreſte Neſebor paa den 

innke Dee toer ASE SE BI 7 

forreſte Næfebors ftørfte Gi ——— — 386 

Afſtand mellem forreſte og bageſte — — SV BA SOS 

ſtorſte Gjennemſnit af bågefte Neſebor: A 477; B 3" 5 

Afſtand fra bagefte Neſebor pan den farvede Side til — Øje: 

huls næmelle Rand: 41/75 51/05 

Ufftand fra Snudeſpidſen til nederſte Øjehules forrefte Hand: A 

66 

Afſtand fra Smibefpibfen til overſte Øjehules forrefte Rand: 4 
ERE B — C 12775 

øverfte Djehules Længdegjennemfnit: A 6177; B 6/7; 0 17"; 

øverjte Djehules Døjdegjennemfnit: A 5775 B 54775 CC 11775 

nederſte Øjehules Lengdegjennemſnit: A 677; B 53775 

nederſte Djehules Hojdegjennemſnit: A 52/75 B 5”; 

nederſte Djes Lengdegjennemſnit: A 57”; B 5"; 
Pandens Brede mellem Djehulerne: A —— B fair; GAME: 

Afſtand fra nederſte Ojehules bagefte Rand til Forgjælleldagels 

Bree 6 

Afſtand fra nederſte Ojehules nederſte Rand til Hovedets nederfte 

SMST ERE. MG SST 

*) Saaledes maa ogfaa dette Udtryk forftanes i de følgende Maal af 

denne Fiſt. 
Danmarks Siffe, IL, 29 
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Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 74/7; B 875 0133 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 4“3 
BAG € 3/73 

Rygfinnens Are 0475 B:603 "Ms 

Rygfinnens ftørfte Højde: A 4114/77; B 114775 0133 

Rygfinnens Afftand fra Halefinnens Rod: A 0; B03 003 

Bryſtfinnens Længde paa den farv. Side: A 11477; B 11277; C 1375 

Bryſtf. Brede ved Bøden paa den farvede Side: A 31/7; B 477; 

Bryſtf. Længde paa den hvide Side: A 81/7; B 843 Cc (LIES 

Bryftf. Brede ved Roden paa den hvide Side: A 24/7; B 217; 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnens Rod: A 12“; B 1144; 
« 23/11; 

Bugfin. Højde (paa den farvede Side): Å 775 B 777; € 137; 

Bugfinnens Brede ved Roden (Bindehuden medregnet): A 733 
B 76 C 43 

Gadborets Afſtand fra Bugfinnernes Rod: A 0; BO; CO; 

Gadborſpaltens Længdeftræfning: A 2/75 B 137"; 

Ufftand mellem Gadboret og Gadborf. Begyndelfe: A 0; B 3"; 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 552“; B 5375 01143; 

Gadborfinnens ſtorſte Hojde: A 1137; B 1133 0 13"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefin. Rod: A 0; B03 003 

Afſtand mellem Ryg- og Gadborfinnens Ophør paa den hvide Side: 
A — B 333 

Halef. ſtorſte Lde. fra Boden paa Sid.: A 1275 B124“;3 C1533 

Halefinnens Længde i Midten: A 123; B 127; 

den udbredte Halefinnes Brede: A 15“3; B 16”. 

Formen er naſten elliptiſt, eller langſtrakt-Egdannet, 

bagtil lidt tilſpidſet, paa den farvede Side hvælvet, paa den 

hvide gane flad eller endog ligeſom Midt fonfav; den ftørfte 

Højde er lidt mindre end Halvdelen af Tutallængden, men 

derimod lidt flørre end Halvdelen af Længden, naar Halefinnen 
fraregnes. Hovedet, hvis Længde hos vorne Individer fun 

udgjør Midt mere end 1 af Totallængden, hos unge derimod 

1 (fee Udmaalingerne), har, naar bet tænfes ifoleret fra 

Finnerne o. ſ. v., omtrent Form af en woget langſtrakt, 
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retvinflet Firfant; fun den nederſte Side af Firfanten er 

noget udbuet. Mundſpalten viſer fig næften lodret, naar 

Munden er lukket, og Underfjæbens Symfyſe rager ganſte 

lidt frem foran Overkjeeben. Gabet flort og i en iffe 

ringe Grad fremffydeligt; opſpilet er dets Højde dobbelt faa 

ſtor fom dets Brede, og ſtorre end Hovedets halve Længde”). 

Læberne forholdsvis temmelig tykke og kjodfulde. Tœn— 

derne ere vel meget ſmaa, men ſtarke, ſpidſe, lidt krummede, 

tætftillede og i meget ſtort Antal; de danne fuldkomne Karder, 

hvilfe paa Mellemfjæbebenene og i Underkjaben ere baandfor— 

mige, fortil bredere, bagtil tilſpidſede; paa den forreſte Deel 

af Plougffjærbenet derimod fremſtille de et næften kredsformigt 

Omrids. Oven i Munden et temmelig ſtort Kjabeſejl bag 

Mellemfjæbebenenes Tænder; et meget mindre i Underfjæben; 

begge meget fynde. Tungen færdeles langt tilbage, fmal, 

tilfpidfet, dog 1 Enden afſtumpet, med lidt konvex Overflade, ftærft 

adffilt fra Mundhulens Bund. Svælgtænderne ere om: 

trent af Beffaffenhed fom Kjæbernes Tænder, og danne paa 

hvert Svælgbeen en Karde. Paa Svælgbenene i Underfjæben 

forefomme Tænderne mig dog endeel finere end i Overfjæben, 

faa af Foreningen af dem fnarere kunde kaldes en Strigle end 

en Karde. Naar Munden aabnes, ligger Underfræbens bagefte 

Rand omtrent under nederfte Øjes Midte. Det forreſte 

Næfebor paa den farvede Side er omtrent anbragt i Linie med 

nederſte Djehules øverfte Rand og lige under Rygfinnens tolvte 

Straale; det omgives af en flor, dog ufuldftændig (fortil aaben) 

Hudtragt, der bagtil tilſpidſes, men hvis frie Rand tøvrigt 

*) Jeg fan altſaa juft iffe være enig med Gottſche, naar han an— 

giver, at Gabet er af ringere Størrelfe end hos de to foregaaende 

Urter (Forholdet til Hovedets Længde er idetmindfte det ſamme); 

og endun mindre, naar han fætter Højden og Breden af Gabet 

lige ſtore. Narrell er aldeles i Modfigelfe med Virkeligheden, 

naar han uden videre angiver Munden fom lille, 

29* 
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fynes noget uregelmæsfigt lappet eller deelt. Lidt længer til- 

bage ligger det andet, mindre, kredsrunde eller noget ovale 

Neſebor, hvilfet favner Hududvidelſe. Neſebore paa 

den hvide Side har jeg ligeſaalidt ſom Gottſche funnet 

opdage, og de fynes altſaa ganffe at mangle, Øjnene ere 

fun af Middelftørrelfe, ba Djehulernes Lengdegjennemſnit om— 

trent indeholdes fire Gange i Hovedets Længde; Ojehulernes 

bagefte Rand falder i Midten af Hovedets Længde, og føran 

deres forrefte Rand ligger 2 af Hovedets Længde (eller med 

andre Ord: Snudens Længde er omtrent lig med Ojehulernes 

Gjennemſnit). Djehulerne vife indbyrdes fun ringe Forffjæl 

i Størrelfe; deres Form er temmelig kredsrund, den nederfte 

dog mere regelmægfig end den overſte, hos hvilfen fidfte 

Randene fortil ftøde ſammen til en næften ret Vinkel. Med 

Henſyn til Stilling, da ligge Øjnene omtrent i ſamme lodrette 

Linie, men den overſte Ojehule ſynes mig at rage frem over den 

nederfte baade fortil og bagtil, ffjøndt begge Steder i en fær- 

deles ubetydelig Grad. Denne Art adffiller fig fra Slægtens 

to foregaaende Arter ved Savnet af den Klap, der hos disſe 

bedæffer en Deel af Pupillen. Pandens Brede mellem Øj- 

nene er meget ringe; den indeholdes henimod fem Gange 1 

overſte Djehules Lengdegjennemſnit. Pandebenet har vel en 

ujævn Overflade*), men danner dog ikke nøgen Kjol mellem 

Øjnene. Gjallelaagsſpalten begynder bagtil og foroven 

omtrent i Linie med overſte Øjehules nederfte Rand, og ſtrek— 

fer fig forneden frem omtrent i Linie med Øjehulernes bagefte 

Rand. De fyr Gjælleftraaler tælles alle med Lethed 

uden Disfeftion; de ere noget ſabeldannede, men temmelig tynde 

og fvage; den fyvende meget vidt adffilt fra den fyvende 

paa den modfatte Side. Af Gjællebuerne er det inderfte 

*) Det er vel denne Omſtandighed, der foranlediger Gottſche til at 

føle om en ffarp Mand mellem Øjnene, 

—E— — 
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Par næften ganffe ſammenvoxet med Svælgbenene i Underfjæ- 

ben, eller fun ved en meget fort Spalte adſtilt fra disfe. 

Antallet af Forlængelferne paa Gjællebuernes vverſte 

Rand meget ſtort: paa den yderfte Bue fun en Rakke, dannet 

af 25 langftrafte, ſammentrykkede Forlængelfer; paa den anden 

Bue to Rakker, hver med ferten Forlængelfer (den inderfte 

Næffes knudedannede ligeſom ogſaa paa de følgende Buer); 

tredie Bue har et Duſin Forlængelfer i hver Ræffe, men her 

blive de ogfaa i den yderfte Ræffe næften knudedannede, iſtedet— 
for blad- eller fabeldannede. Paa fjerde Bue beftaaer den 

yderfte Rokke af elleve, fmaa, aldeles knudedannede Forlængel: 

fer, den inderfte (formedelſt Spaltens Korthed) fun af to. 

gorlængelferne ere alle væbnede med Tænder, tildeels i ſtort 

Antal. Bigjællen er ſtarkt udviklet; jeg har fundet den 

beftaaende af henimod en Snees, tildeels temmelig lange (de 

midterfte), noget baanddannede, dog t Enden tilſpidſede Trævler. 

Rygfinnen tager fin Begyndelſe tæt bag Overlæben, naar 

Munden er TIuffet, og altfaa langt foran for den bagefte Ende 

af Mellemfjæbebenenes Apofyſe; omtrent fem af dens Straaler 

ere anbragte langs denne Apofyſes højre Side. Den firæffer 

fig endvidere lige til Halefinnens Rod, men, iſtedetfor der at 

ophøre, dreier den fig om paa Fiffens hvide Side, og ſtiger et 

Stykke ned paa denne; omtrent de fem ſidſte Straaler ere 

hæftede paa Halens hvide Side. Rygfinnens Længdeftræb- 

ning, maalt i lige Linie eller i Diameter, udgjør næften £ af 

Totallængden, og er altſaa endnu betydeligere end hos de tø 

forhen omtalte Varrer. Straalerne tiltage meget langſomt og 

gradeviis i Længde, og Finnen naaer ikke fin ftørfte Højde før 

efter den 60de Straale eller et langt Styffe bag Halvdelen af 

Totallængden; et Duſin Straaler have derpaa omtrent lige 

Længde; Aftagelfen i Straalernes Længde foregaaer derpaa 

førft jævnt og i ringe Grad, men Finnens ti eller tolv ſidſte 

Straaler blive derimod pludfeligt og uden Overgang meget 
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fortere end de foregaaende. Sidſte Straale, ſom er længer 

end tredie-, fjerde- og femteſidſte Straale, har jeg tillige fun— 

det noget længer end forſte; medens denne indeholdes omtrent 

fire Gange i den længfte Straale, indeholdes hiin næppe tre 

Gange i ſamme. Ale Straalerne ere kloftede i Enden, men 

de fidfte fer i hejere Grad end de foregaaende, næften lige til 

Roden; den forbindende Hud er temmelig ſtæerk; Straalernes 

Spidſer rage fun lidt, tildeels endog næften flet ikke, ud over 

denne. Bryſtfinnen paa den farvede Side indeholdes om— 

trent otte Gange i Totaflængden, medens Bryftfinnen paa den 

hvide Side næften indeholdes elleve Gange i Totallængden ; 

den førfte er altfaa iffe ubetydeligt længer end den ſidſte, og 

tillige af en mere tilfpidfet Form. Dens Brede ven Roden 

indeholdes omtrent 3 til 32 Gange i dens Længde; førfte 

Straale noget (omtrent 1 eller 1) kortere end anden, denne 

fun ganffe lidt kortere end tredie, ſom er den længfte; fjerde 

omtrent af lige Længde med anden, ottende med førfte Straale; 

de tre ſidſte Straaler altfaa kortere end førfte, den ellevte eller 

fidfte fun omtrent halvt faa fang fom forſte. Straalerne tynde 

og fvage, Bindehuden meget tynd og gjennemfigtig; forſte 

Straale enfelt, eller dog meget utydeligt kloftet, de andre alle tydeligt 

kloftede. Bryftfinnen paa den blinde Side har gjærne en 

Straale mindre end paa den farvede, men alle Straalerne ere 

kloftede; førfte ev fun meget lidt fortere end anden, og de fø 

eller tre fidfte Straaler tiltage ligeledes + Længde, faa af den 

fidfte langt overgaaer forſtes halve Længde; herved bliver Fin— 

nens Form mere afrundet i Enden, Bugfinnerne, fom be- 

gynde lige under Underfjæbens Ledforbindelſe, viſe hos denne 

Art et interesfant og mærfeligt Forhold. Straalerne ere, lige— 

fom hos de foregagende Varre-Arter, anbragte i to Lengdelinier 

langs Bugranden, og indtage ſaaledes en ikke ubetydelig Stræf- 

ning (omtrent lig 7; af Totalfængden og ligeſaa ftor eller 

ftørre end Længden af deres ſtorſte Straale, naar Bindehudens 
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Udvidelſe bagtil medregnes) ; men det Udmarkende beftaaer deri, at 

den førfte Straale af hver Bugfinne er anbragt faa nær den 

modfvarende, at de ere ligeſom forenede, eller dog ved en lille 

Hududvidelfe forbundne med hinanden ved Roden; og bagtil førene 

begge Bugfinner fig ved Hududvidelſer med Gadborfinnen, faa af de 

løbe ganffe i Et med denne, og ſynes ligeſom fun at udgjore 

en Deel af den. Straalerne tiltage i Længde fra den førfte 

til den ſidſte; dog er den ſidſte fun ganffe lidt længer end den 

næfifidfte, og næppe mere end en halv Gang længer end ben 

forſte; de ere alle noget kloftede Enden. Den temmelig ſtore 

Gadbor- og Generationsaabning ligger ganffe ffjult 

mellem Bugfinnerne i Bugens ffarpe Kant (dog maaffee lidt 

mod den hvide Side), tæt foran Gadborfinnens forſte Straale. 

Den lille, fpidfe, fremragende Urethralpapille findes der— 

imod paa Fiffens venfire eller farvede Side, tæt over Roden af 

Gadborfinnens forſte Straale. Gadborfinnen vifer megen 

Overeensſtemmelſe med Rygfinnen, og bojer ſig, efterat have 

naaet Halefinnens Rod, ligeſom Rygfinnen om paa den hvide 

Side. Sin ſtorſte Højde naaer den førft henimod den 50de 

Straale, og bagtil vife Straalerne det ſamme uregelmæsfige 

Forhold med Henſyn til Aftagen i Længde fom hos Rygfinnen. 

Begge disſe to Finner fane paa Grund af denne Uregelmæg- 

fighed og de ſidſte Straalers Ombojning paa den hvide Side 

et Udſeende, ſom om de bagtil vare afftumpede eller fodret af— 

ſtaarne. Sidſte Straale er vel lidt længer end tredie, fjerde- 

og femtefidfte, og indeholdes fun tre Gange i den længfte 

Straale, men er endeel fortere end førfte Straale, ſom omtrent 

har den længfle Straales halve Længde. Halens Højde foran 

Halefinnens Rod er iffe fuldt dobbelt faa ftor, fom Afftanden 

mellem Ryg- og Gadborfinnens Ophør paa den hvide Side”). 

*) At en Hudfold forbinder Ryg- og Gadborfinnen paa den hvide Side 

af Halen, ſom Gottſche angiver (1. s. c. S. 179), dertil har jeg 

aldeles intet Spor kunnet opdage hos de af mig underſogte Individer, 
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Halefinnen er fort (dens Længde udgjor ikke fønderligt mere 

end 21 af Totallængden); dens Straaler tiltage lidt 1 Længde 

fra Siderne mod Midten, faa at den bagefte Rand bliver jævnt 

og bredt afrundet eller udbuet. Foruden den yderſte Straale 

foroven og forneden ere de ovrige frærft og tydeligt kloftede; 

dens Bindehud meget tynd og gjennemfigtig. 

Sidelinien danner over Bryftfinnerne en Bue, ſom 

fortil er fladere, bagtil ftærfere hvælvet. Bag Bryſtfinnerne 

ev den horizontal, og fynes at tabe fig ved Halefinnens Rod; 

idetmindfte har jeg paa den hvide Side flet intet Spor af den 

funnet opdage paa Halen, og paa den farvede Side fun meget 

ufiffre og utydelige ved ottende Straales nederfe Rand. 

Sfjælbedæfningen hos denne Art har endeel Særeget 

og Mærfeligt. Paa den farvede Side ere SFjællene tornevæb- 

nede, paa ben hvide derimod alle glatte, og de vife ogfaa it 

andre Henſeender ſaamange Afvigelfer, at det vil være rigtigt 

at omtale hver Side ſarſkilt. Forſt altſaa den farvede 

Side. Denne er meget rigeligt ffrældæffet baade paa Krop, 

Hoved og Finner. Paa Hovedet ere tffe blot hele Dverfjæbe- 

benet og Underfræbens Green, men felve Over- og Underlæden, 

famt Øjnenes Hornhud tæt ffjælbæffere. Alle Rygfinnens 

Straaler ere bekledte med Sfræl næften lige til Spidſen, und— 

tagen den førfte og et Par af de fidfte, fom ere bøjede om paa 

Halens hvide Side; hos Gadborfinnen er ogſaa den førfte Straale 

ffjælflædt, og det er fun de paa den hvide Side liggende, ſom 

favne Sfjæl; alle Bug- og Bryſtfinnens Straaler ffjældæffede 

paa den ydre Side, den ſidſtes dog fun i omtrent 2 af Læng- 

den. Halefinnens Rod tæt indhyllet 1 Sfjæl; Straalerne 

ffjælflædte i omtrent $ af Længden. — Sfjællene temmelig fmaa ; 

de flørfte hos et Individ af omtrent otte Tommers Længde 

fandt jeg af 11 Linies Længde og af 11 Linies Brede. Skjal— 

fene ligge meget dybt i Huden, og ere taglagte i en meget 

ftærk Grad, eller ſaaledes, at fun en lille Deel af hvert Sfjæl 
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rager frem; Antallet ev derfor ogſaa meget ſtort, men Anord— 

ningen tillige faa uregefmæsfig og utydelig, at Ræffernes An— 

tal vanffeligen lader fig beſtemme; jeg antager imidlertid, at 

der fra Sideliniens Begyndelfe til Halefinnens Rod tælles 

omtrent 200 Ræekker. Som fædvanligt findes de ſtorſte SFjæl 

paa Halen. Derimod er det en Afvigelfe fra det hos Flyn— 

drene regelmæsfige Forhold, at de Sfjæl, ſom beklede Ryg-, 

Gadbor- og Bugfinnens Straaler, have en temmelig betydelig 

Størrelfe,  Sfjælfenes Form er viſtnok mangfoldige Foran— 

bringer underfaftet; imidlertid fan man dog om Kroppens og 

Finnernes Sfjæl 1 Almindelighed fige, at de fremſtille en, for— 

til mere eller mindre afrundet Firfant, fom har ſtorre 

Højde end Brede). Den bagefte Rand er, Sidelintens 

Sfjæl undtagne, væbnet med Torne, fom ere ſtillede vidt fra 

hverandre, og hvis Antal altſaa ikke er ſtort; jeg har fundet 

to, tre, fer, otte til tolv; den midterſte eller de to midterſte 

af disfe Torne overgage gjærne de øvrige betydeligt i Stor— 

relſe; disfe Torne ere bøjelige og elaftiffe, og ſynes ikke let ved 

ydre Indvirkning at afbrydes eller beffadiges. En meget mær- 

felig Særegenhed ved disſe Torne, eller ved Sfjællets bagefte 

Rand er, af den er bøjet lige ud, eller danner en ret Vinfel 

med det ovrige Sfjæl. Det er dette Forhold, der giver Fiſken 

et ejendommeligt rynfet og loddent Udſeende, ligeſom det ogfaa 

er ved dette, at den for Befolingen fremftiller fig fom en fin 

Børfte. Sfjællene paa Ryg-, Gadbor- og Bugfinnen ere imid— 

fertid her undtagne, da hos dem Tornene og den bagefte Vand 

ligge i ſamme Flade fom det ovrige SFjæl. Halefinnens Sfjæl 

vife en Mellemform, idet hos dem den bagefte Rand og Tor- 

nene have en ſtraa Retning, eler danne en ſtump Vinkel med 

— 

+) Naar Afrundingen fortil bliver mere regelmæsfig og fuldftændig, 

ligne SFjællene en efter Længden overſtaaren Ellipſe. 
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bet øvrige Sfjæl >). Udgangspunktet for Skjallenes foncen- 

triffe Striber og Bifteftraaler ganffe nær den bagefte Rand; 

de førfte overordentligt fine, i ſtort Antal, ikke udſlettede 

omfring Udgangspunktet; Viften tydelig, med bolgeformig Rand; 

Antallet af dens Straaler paa de ſtorſte Sfjæl ſtiger til hen— 

imod tredive, talte langs Randen. Paa den hvide Side 

findes ingen Sfjæl paa Hovedet og ingen paa Finnerne, med 

Undtagelfe af Halefinnens Rod. Skjallene ere i meget ringere 

Grad faglagte, for en Deel endog flet iffe, eller næften flet 

ikke; tillige ere de meget mindre og af en forffjællig Form, 

næmflig rundagtige, fnart med nogen Tilnærmelfe til det Kreds— 

dannede, fnart (paa Halen) til det langſtrakt Ovale eller El— 

liptiſfe, dog altid, ſom det ſynes, med ſtorre Lengde- end 

Hojdegjennemſnit. Sideliniens Skjel ere paa begge Si— 

der af en langſtrakt Form og forſynede med en fuldftændig 

Slimkanal, ſom indtager næften hele Sfjællets Længde. 

Hos et Exemplar af omtrent 8 Tommers Længde fandt 

jeg Bughulens Længde fra Spiſerorets Indtrædelfe til Poſtab— 

dominalbenets forrefte Rand at udgjøre omtrent en Tomme og 

Dens Højde 41 Tomme, Fortil og førneden danner Bughulen, 

paa Grund af Gadborets langtfremrykkede Beliggenhed, en til; 

ſpidſet Forlængelfe under Skulderapparatet. Bughulens For: 

længelfer bagtil paa Siderne af Halen til Generationsorga— 

nernes Optagelſe ere ſtore, men af meget forffjællig Storrelſe 

paa den hvide og den farvede Side; medens paa den fidfte 

eller venftre Side Længden af denne Hule udgjorde mindſt 21 

Tommer, Højden omtrent 11 Tomme, var dens Længde paa 

) Hos en Unge af omtrent 16 Liniers Længde iagttog jeg et meget 

uventet Forhold paa adffillige af den farvede Sides Sjæl: de 

vare næmlig væbnede men en lige, meget ftor og ſpids, fra Skjal— 

lets Midte udgagende, Pig, omtrent fom hos Pigvarren, dog for- 

holdsviis ſtorre. Jeg har ingen beftemt Orden kunnet vpdage i 

disſe pigvæbnede Sfjælg Fordeling. 
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den hvide eller højre Side fun 141 Tomme, Højden £ Tomme, 

Dette gjælder om Hunnerne; hos Hannerne mangler ders 

imod ganffe Bughulens Forlængelfe paa den hvide Side, og 

denne Sides Teftifel ligger aftfaa i ſelve Bughulen. Leveren 

er temmelig lille; Galdeblæren af Middelftørrelfe, temmelig 

ftærf, baade udvendigt og indvendigt med perlemoderfarvet 

Overtræk; iøvrigt af fædvanligt Forhold. Derimod vifer Tar- 

mefanalen noget meget Ejendommeligt i fit Forhold, Efterat 

næmlig Maven, fom er meget videre end det forte Spiſeror 

(og i endnu højere Grad end Tarmen), har fulgt Bughulens 

overſte Bæg til Poſtabdominalbenet, bøjer den fig ikke paa fædvan- 

lig Maade ned, men fortfætter derimod i naſten uforandret 

Retning fit Løb ind i Bughulens Forlængelfe paa den farvede 

Side, og lægger fig der ovenover og tildeels udenpaa Rogn— 

fæffen eller Teſtikken. Og denne Indtrængen i Generations— 

hulen udftræffer fig over den ſtorſte Deel af dennes Længde 

(12 Tomme hos det underføgte Individ). Maven udfender 

derpaa i Retningen lige fremad (og altſaa omtrent parallelt 

med den egentlige Mave) en meget fort, tynd, lidt tilſpidſet 

Portnerdeel, frahvilfenatterTyndtarmen udgaaer. (endnu 

ftedfe i Generationshulen). Da Tyndtarmen i Begyndelfen er 

rettet lige frem, løber den parallelt med Maven, eller danner 

i al Fald en færdeles Tille Vinkel med denne; efter at være 

fraadt ind 1 Bughulen, ſtiger den opad mod Bughulens overſte 

Væg, og ſtiger derpaa lige ned igjen (eller danner en færdeles 

fmal og fnæver Bugtning), hvorpaa den gaaer over i den lidt 

tyffere, fremadrettede Miafttarm. En mærfelig Afvigelfe i 

Indvoldenes Form er forøvrigt den, at Blindtarme ganffe 

favnes. Den udftrafte Tarmefanals Længde overgager noget 

giftens Totallengde (jeg fandt Tarmekanalen næften 9 Tommer lang 

hos et Exemplar af otte Tommers Længde): Spiſerorets Længde 

udgjør heraf omtrent 1 Tomme, Maven (uden Portnerdelen) 

21 Tomme, Maftfarmen 41 Tomme. Spiferøret er temmelig 
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ftærft, indvendigt med omtrent fjorten, ftærft fremtrædende og 

tynde eller bladagtige Lengdefolder. Maven er endeel tyndere 

med færre, bredere og utydeligere Lengdefolder. Den lille, 

højre Rognfæf har jeg fundet ſtumpt afrundet bagtil; den 

meget ſtorre og bredere venſtre affætter derimod pludſeligt mod 

Enden en Mille triangulær Spids. Urinblæren er meget 

langſtrakt og ſmal, ſnarere ſnorformig end polſeformig, og ligger 

heelt over mod den venſtre Side. 

KRnoglebyg⸗ Mellemfjæbebenene ere, hvad de tandbarende Side— 

— grene angaaer, hos denne Art fvage, tynde og forte, betydeligt 

fortere end Overfjæbebenene; hvorimod den bagudrettede Apo— 

fyſe forholdsvis er af betydelig Størrelfe, og langt overgaaer 

famme Deel hos denne Slagts to foregaaende Arter; Side- 

grenen er paa den hvide Side lidt længer end paa den farvede, 

paa denne ſidſte derimod lidt bredere; paa begge Steder findes 

omtrent paa Midten af den bagefte Rand en Mille triangulær 

Plade, ſom er tydeligft paa den farvede Side; tøvrigt ere 

Grenene ubetydeligt frummede og i middelmaadig Grad til 

ſpidſede. Ogſaa Overfjæbebenene ere tynde og fvage, 

men dog af bred Aareform; den farvede Sides er flærfeft ud— 

villet, forfynet med en ffarptfremtrædende Længdefam, ſom 

næften følger Knoglens Midte, men forfvinder lidt ovenfor 

dennes brede, ſtumpt afrundede Ende. Underfjæbens Grene 

tynde, næften hudagtige, men temmelig høje (deres Højde noget 

mindre end deres halve Længde). Den farvede Sides ubetyde- 

ligt flørre end den hvides; hvorimod denne er væbnet med en 

ſpids Knude ved Symfyſen, ſom jeg iffe hos hiin har fundet 

Syor af. Pandebenet mellem Øjnene afrundet og uden 

Skarphed; derimod fremtræder en lille og fort Kjol bag Oj— 

nene. Forgjællelaaget er af en langſtrakt og ſmal Form, 

tydeligt og beſtemt vinkeldannet, ſtjondt med lidt afrundet 

Hjørne; det fremſtiller en lidt ſtump Vinfel, og har en temme— 

lig ffarpt fremtrædende Længdefam ſaavel paa den lodrette ſom 
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paa den vandrette Green. Mellemgjællelaaget har en 

uregelmæsſig Triangelform, eller er fortil uddraget i en tynd, 

fra den øvrige Knogle ſterkt affat, Spids, medens derimod den 

nederfte Rand er temmelig ftærft fonver.  Gjællelaags: 

ſtykket og Undergfællelaaget ere af fædvanlig Form, 

meget tynde. Ryghvirvlernes Antal far jeg fundet at 

være 36%), næmlig ni Bughvirvler og 27 Halehvirvler. 

Forſte Ryghvirvels opſtigende Tornefortfættelfe meget 

lav, fremadbojet, tæt forenet med Hjærneffallen; overhovedet 

ere de opſtigende Fortfættelfer paa alle Bughvirvlerne, og ſelv 

paa de to førfte Halehvirvler, kjendeligt fremadrettede; paa 

trettende, fjortende og femtende Hvirvel naae de opſtigende 

Fortfættelfer deres flørfte Højde. Nitten Interſpinalbeen 

ere anbragte paa Hovedet; fytten ſtotte fig til Poſtabdominal— 

benet, dog ſaaledes, at tre af disfe ligge foran denne Knogles 

forrefte Ende, Af Ribbeen har jeg fun opdaget fyv Par; 

det førfte er hæftet til anden Ryghvirvel. Hvad der paafal- 

bende udmærfer Skelettet hos nærværende Art; er den hojſt 

betydelige Udvifling af Halehvirvlernes Sidefortfættelfer, 

hvilfen er flørre hos nærværende end hos nøgen af de fore- 

gaaende Arter, og hos Individer, der længere Tid have været 

opbevarede i Spiritus, meget tydeligt tilkjendegiver fig før 

Folelſen uden Disſektion; dog er denne Udvikling meget ſtær— 

fere paa den farvede end paa den blinde Side. 

Om Afændringer af denne Art er intet Videre mig be— Ufarter. 

fjendt, end hvad. ovenfor allerede er anført under Farven, 

Straaletallet o. ſ. v. 

Den ſynes ikke at naae en betydeligere Storrelſe end Storrelſe, 

otte til nit Tommer, og er vel hyppigſt under denne Længde. 

Dens Udbredelfe fan maaffee anfættes fra Stat i Nord Sorekommen. 

*) Gottſche angiver, baade at have iagttaget 36 og 37 Ryghoirvler. 
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til den engelffe og franffe Veſtkyſt i Syd (eller omtrent fra 
629 n. Br. til 489 n. Br.). Den fynes ingenfteds at være 

hyppig, eller fanges i al Fald ingenſteds Mængde. Hog os 

fanges den iſer i det fydlige Kattegat og i Indlobet til Ore— 

fundet, dog meget fjældent”); derimod fynes den at være Fi= 

fferne i det nordlige Kattegat (ved Hirsholmen, Aalbæf o. f. 9.) 

ubekjendt, og jeg har heller iffe funnet erfare Noget om dens 

Forekommen paa Iyhdlands Veſtkyſt. 

Levemaade. Om dens Levemaade veed jeg Intet. Farrell mener, 

at den opholder fig mellem Sfjær, hvor den ikke let opdages 

formedelft dens Farves Lighed med disſes Tangvegetation; og 

beretter endvidere, at den ifær fanges i de Garn, der fættes 

for Mullen (Mullus surmuletus). 

Narins. Gottſche har i dens Mave fundet Krebsdyr (Palæmon 

og Mysis); bet enefte Individ af denne fjældne Fiſt, jeg ſelv 

har haft Lejlighed til at aabne, havde i Maven en halv for- 

døjet Fifi (maaffee en Sildeunge) og desuden fo runde, 

glatte Stene af forholdsviis ikke ubetydelig Størrelfe (den 

flørfte af omtrent en halv Tommes Langdegjennemſnit). 

Sorplantning. Forplantningstiden ſynes endnu ubekjendt. Jarrell an— 

forer imidlertid en Kjendsgjerning, ſom fan lede til Formod— 
ninger om denne; næmlig, at Unger af en halv Krones Stør- 

relſe om Vinteren funne findes 1 Vandpytter under Ebbetiden. 

Da RNognfæffene iffe juſt ere fmaa, ifær den venſtre, da frem— 

deles Rognkornene ere overmaade fine og følgelig i ſerdeles 

ſtort Antal: bliver det vanffeligt at forflare, hvorfor denne 

Art er faa fjælden t vore Have. 

*) Forſaavidt man om en faa lidet befjendt og underføgt Sag tør 

have. nogen Mening, ffulde jeg troe, at den hos os ifær fanges 

om Vinteren, dog maaffee næppe mere end et Par Exemplarer hver 

Vinter, Aldeles urigtigt er det i ethvert Tilfælde, at Bloch an- 

giver den ſom jævnligt forekommende ved Kjøbenhavn. 
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Om Anvendelfen veed jeg intet Andet at anføre, end af Anvendelſe. 

Blochs temmelig detaillerede Angivelfe: „at den ſpiſes jævnligt 

i Kjøbenhavn, at den er velfmagende, at den kogt nydes med 

hollandſt Sauce og flegt med Citron» o. ſ. v. enten er ef reent 

Fantaſiens Produkt, eller grunder fig paa en Forvexling. 

Paraſiter ere næppe endnu opdagede hos denne Art. Siénder. 
J 
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65de Art. Den lille Garre (Rhombus Cardina Cuv. ). 

Da denne Art, dog førft for nogle faa Mar tilbage, i flere Exem— 

plarer er fanget f det nordlige Kattegat paa den fvenffe Kyſt, fan den 

ogſaa med Føje optages blandt danſte Fiſte. Jeg er imidlertid indffræn» 

fot. til, efter Andre (ifær Fries) at meddele nogle faa Noticer om ben, 

efterfom jeg endnu iffe felv har kunnet forffaffe mig noget Exemplar af 

ven. Fries”) fremfætter følgende Artsmarke for den: 

Legemet ovalt, med cilievede SFjæl paa begge Sider; 

Bugfinnerne afſondrede (fra Gadborfinnen); Rygfinnens førfte 

Straaler længere end de folgende, ükloftede, mes frie Spidſer. 

Hertil kan endnu, efter Narrell, fojes, at Ojnene ere ſtorre end 

hos foregaaende Art, Munden ſtorre og i ringere Grad vertifal, Hale— 

finnen mere langſtrakt og Sfjællene af ftørre Længde end Højde. 

Hvad Finnernes Straaletal angager, og med Henſyn til Ryg- og 

Gadborfinnens Ombojning i Enden paa den hvide Side, ſynes den at 

fremme temmelig nøje overeens med Rhombus hirtus. Ogfaa i Far- 

ven har den temmelig megen Lighed med fidfinævnte, idet den er brun 

med forte Plætter, og ligeſom denne vifer en flørre og tydeligere Plæt paa 

Siderne af Halen ved Sidelien; derimod ſynes det mørfe Baand paa 

Hovedet at favnes. 

J Størrelfe mener Fries, at ben flager tilbage før Rh. hirtus. 

x) Svenſke Vetenſkaps Academiens Zandlingar, 1838, og der— 

fra i Wiegmann's Archiv, 1840, L, 32. 

blad 
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Dans ſtorſte Cremplar var fem Tommer langt, og bet, hvis Beffrivelfe 

Narrell meddeler, holdt 54 Tommer, Duhamel giver den derimod en 

Længde af ni Tommer. 

Fries har fammenftillet Synonymien ſaaledes: 

Duhamel, Traité d. péches et des poissons III. 1x., 270: la 

petite Limandelle. 

Cuvier, Regne animal, 2éme ed. II, 341: Rhombus Cardina. 
. Fleming, Brit. anim. pag. 196: Pleuronectes punctatus (Syno- 

nymis Blochii, Haumer exclusis). 

Jenyns, Man. br. vert. pag. 462: Pl. punctatus. 

Narrell, Brit. fishes II, 247: Rhombus punctatus. 

De engeljfe Fauniſter afvige, ſom heraf vil fees, i et væfentligt 

Punkt, idet de førft antage Pl. punctatus Bi. og Pl. hirtus Ab. for 

færftilte Arter, og dernæft mene, at den førfte falder fammen med den 

her omhandlede Art, Herom har jeg allerede under foregagende Art 

yttret min Anſtuelſe. Narrell forøger endvidere Synonymien, ved af 

hiddrage til vor Rhombus Cardina Risſo's Rhombus unimaculatus. 

Derſom denne Forening maatte viſe fig rigtig, hvorom jeg for Tiden ingen Me— 

ning tør have, vilde Arten idetmindſte udbrede fig fra det nordlige Kattegat 

og Shetlands-Oerne til Middelhavet. Paa Norges Veftfyft ſynes ben 

endnu iffe at være truffen. 

Inden jeg forlader Sfægten Rhombus, vil jeg endnu tilføje et Par 

Ord om ben af Sottſche opſtillede nye Slægt Zeugopterus*), for 

hvilken Rhombus hirtus Abildg. ev Typus. Uagtet denne Varre vift- 

nok er meget udmærfet ſom Art, beſidder den dog, efter min Mening, 

ingen Ejendommeligheder i fin Bygning, der funne berettige til en gene— 

rift Adſtillelſe; hvilket ſaa meget tydeligere falder i Øjne, da Rhombus 

Cardina danner et Overgangsled mellem ben og de foregaaende Varrer. 

Naar vi i Slægten Zeugopterus blot indrømme Rh. hirtus Plads, faa 

adffiller benne Slægt fig fra Slægten Rhombus ene derved, at den 

Hududvidelſe, der ogſaa hos Slægten Rhombus bemærfes bag Bugfin— 

nernes ſidſte Straale, her voxer ſammen med Gadborfinnens forſte 

Straale; et Forhold, der ſynes af faa højft underordnet fyſiologiſt Be— 

tydning, at bet flet iffe fortjener at komme i Betragtning uden ved Arts— 

*) Af Csvyrvur, forbinder, og mrspor, Vinge eller Finne. 
Danmarks Siffe. II. 30 
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adſtillelſen. Optage vi derimod” i Slægten Zeugopterus foruden Rh. 

hirtus ogſaa ben faa narſtagende Rh. Cardina, faa. vil Adſtillelſen fra 

be øvrige Varrer fun berve paa Ryg- og Gadborfinnens Omdrejning i 

Enden paa ben hvide Side, en Egenhed, der vel forefommer mig noget 

markeligere end den fidft omtalte, men dog næppe er tilftræffelig til at be— 

grunde en ny Slægt. Uagtet jeg altſaa antager, at Slægten Zeugopte- 

rus bør falde bort, troer jeg dog iffe defto mindre, at Slægten Rhom- 

bus Cuv. bør underafdeles, men efter andre og vigtigere Forhold, Og ſom 

et ſaadant fan jeg til Exempel betegne, at der i de tropiffe Have fore— 

komme Varrearter, ſom ganffe favne Tænder paa Plougſtjarbenet; hvilfe 

jeg iffe vil betænfe mig paa, at fammenftille i en færffilt Slagtsgruppe. 
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Tungeflægten (Solea Cuv.). 

Formen langftraft, med afrundet, fædvanligt foran Mun: 

ben fremragende, høj Snude. Munden meget uregelmæsfig, 

halvmaaneformigt buet, paa ben hvide Side ftærft fordrejet. 

Gabet lille, blot med Tærider paa Mellemffæbebenet og i Under: 

fjæben paa den hvideSide. Tænderne fine, fun i ringe 

Grad ſpidſe og krumme, dannende Karder. Det øverfte Øje 

foran det nederfte. Ryg- og Gadborfinnen naae næften 

til Halefinnen*), og beftaane blot af kloftede Straaler; den 

forſte af disfe Finner begynder foran Øjnene, Ingen Anal: 

pig: Dinene og den morke Farve paa den højre Side. 

Sidelinien lige. Tarmekanalen fang, uden Blind— 

farme, indtrængende 1 Bughulens Forlængelfe paa Halens 

farvede Side, medens Nyrer og Urinblære ere optagne 4 

Bughulens Forlængelfe paa den hvide Side. En Urethral— 

papille paa den farvede Side. 

66de Art. Den almindelige Tunge (Solea vulgaris Cuv.). 

Højden indeholdes omtrent tre Gange og Ho— 

vedets Længde over fem Gange 1 Totallængden, 

<) Hos endeel exotiſke Urter ere disfe tre Finner endog forenede. 

30% 

Artsmarke. 

——— 
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Øjnenes Længdegjennemfnit omtrent fer Gange i 

Hovedets Længde. Næfeborene alle mere eller 

mindre rørdannede Farven paa den højre Side 

almindeligt mørfebrun med fort Marmorering og 

en iøjnefaldende fort Plæt paa Enden afBryſtfin— 

nen, Mangfoldige ſmaaHudtravlereller Skjegge— 

traade paa Hovedets hvide Side, hvilfe tildeels 

udftræffe fig over Finnerne og Kroppens forrefte 

Deel STENENE many te torne 

væbnede baade paa den farvede og den hvide Side. 

Finnernes Straaletal er 

Rygf. 77; Bryfif. 8; Bugf. 5; Gadborf. 65; Halef. 20.3) 
(72-87) (3-3 (4-6) (60-70) (18-20) 

Schonevelde, Side 63: Solea vel Buglossus. 

Pontoppidans Atlas I; 649: Pleuronectes Solea. 

Muͤllers Prodr. n. 376: Pl. Solea. 

Olavius, Skagens Beſkr. S. 166 n. 26: Pl. Solea. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 133: die Junge, 

Gofman, Zidsffr. f. Naturv. IE, 370: Pl. Solea. 

*) De følgende" Fællinger antyde tilftræffeligt, hvad der er karakteri— 

ftiff for nærværende Art med Henſyn til Finnernes Straaletal, i 

Sammenligning med be tilforn beffresne Arter. 

AES TUBE RESET AU Tot ESF Le] SKS) TI] BØRSER SS YRD STN Te] ere OY 0] URE DEDE DIE TS PER 20) 

SE NU ARR SEE DES rs SLS SEES BEGRENLESSUS SY] NER RE SEE 
RAS NS SENDE 66666 

— BRUS aa ENS MUSEN SS SED 686 

mme DENS ane HV ASSER ETS SA SSR NERE DEN DDR DES NYERE 

Medens Ryg- og Gadborfinnen frembyde den for Familien fæd- 

vanlige ftore Afvexling i Straaletal, kommer her endnu en ikke ganffe 

ubetydelig Omſtiftelighed i Bugfinnernes Straaletal til; endvidere 

er Bryftfinnen udmærfet ved fit ringe Straaletal, Grandſerne 

for Afverlingen i Ryg- og Gadborfinnens Straaletal ere tilføjede 

efter Gottſche. 
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Faber, Tidsſtr. f. Naturv. V, 244: Pl. Solea. 

— Iſis, 1828 S. 872: Pl. Solea. 

Gottſche, Wiegmann's Archiv 1835, II, 182: Solea vulgaris. 

Blod) tab. 45; Sfandinaviens Fiſtar tab. 39. 

Tungens udmarkede Form og den Omſtandighed, at den er Slag— 

tens enefte Forbillede i vore Have, forflare, at dens Synonymi aldeleg 

ingen Vanſtkeligheder frembyder, 

Saa vel befjendt denne Art end er, har den dog næppe 

mere end et Navn, Tunge, paa be danffe Kattegats-Kyſter, 

og det ſamme Navn gjenfindes paa den jydffe Veſtkyſt med ube— 

tydelige Forandringer og Tilfætninger. Ved Agger har jeg 

faaledes hørt den faldes Tungflynder, paa Fanø Tange, 

Hundtunge og Tungplædder. Dette fidfte anføres ogſaa 

af Schonevelde fom hang Tids danffe Navn for den. Paa 

vort kjobenhavnſte Fiffetorv høres Navnet Fiſketunge, ſtun— 

Dom ogſaa ægte Tunge. Naar Pontoppidan, og efter 

ham Miller, tillægger Tungen Benævnelfen Hav-Ager— 

høne, maa Gngen deraf lade fig forlede til at troe, at dette 

virkeligt er et danſt Trivialnavn for denne Fifi. Det har 

hjemme i Italien og Franfrig, træffes allerede hos den blandt 

fine Samtidige faa berømte Paul Jovius og hos den udmær- 

kede Fijfefjender Pierre Belon, og ffyldes den Tids Lakker— 

munde, der fynes at have fundet en Fornøjelfe i Sammenlig: 

ninger mellem Jordens og Havets Frembringelſer*). Til os er 

dette Navn viſtnok fun kommet gjennem fremmede naturhifto- 

riffe Skrifter**). i 

Ufbildninger. 

Benævnelfer. 

Snudens Form, den fordrejede Mund, de utallige Sfjægge- Beſtrivelſe. 

trævler o. f. v., o. ſ. v. gjøre det næftgn umuligt, af den, ſom 

blot en Gang har faftet Øjet paa denne Fiſk, fan fammen- 

blande den med nøgen anden danſtk Flynderart. 

*) See ovenfor Side 443, 

xx) Om Navnet Rodtunge, ſom Faber tillægger en Farveafænbring 

af Tungen, fee nedenfor under Afarter. 
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Farven er paa Øjefiden almindeligt morkebrun, næften 

fortagtig, med forte, uregelmesſige Tværfiriber og Skjolde ). 

Nogle Individer ere lyſere, gulbrune med mange rødligtgule 

Ylætter paa Kroppen (foruden de merfe Skjolde) og utallige 

brune Smaaplætter paa Ryg- og Gadborfinnens forbindende 

Hud. Bryftfinnen har altid mod Enden en ſtor fort Plæt; 

bag Denne har jeg (om end ikke altid) fundet Spidſen af Fin— 

nen grongul. Underſiden hvid, uden Plætter, eller dog fun 

med utydelige Plætter. Øjnenes Pupille ſmaragdgron, om— 

givet af en fmal guldfarvet "King; Hornhuden olivenfarvet, 

fvagt metalglindfende, med mørkere Smaapletter. Mundhulen 

er fortagtig mod den morke Side, hvid paa den lyſe; Gjælle- 

hulens indre Vægge derimod førte paa begge Sider. 

Udmaalinger 

Totallængde: 17 B 1617570 13373 

ftørfte Hojde (lidt bag Longdens * Trediedeel) 27); AGE 

B 537; C 43"; 
Søde over kal ens AA 6 

Hojde foran Halefinnens Rod: A 17/43 B 16/73 C 13"; 

fførlie Soltelfer ASS BADE 59 

Syltelfe foran Dalefnnenss Rob AT SE ØRE SES 

Afſtand fra —— til Sjællelangets bagefte Rand: A 31" 5 

B 2473"; C 25"; 
Hovedets Højde over Øjnene Midte: A 2175 B 217; C 213"; 

Det. opſpilede Gabs Hejde: A 83 B 733 063 

det opſpilede Gabs Brede: A 12“;3 B 114, CS 

Mellemfjæbeb. Længde paa ben farv. Side: A 6177; B 63"; 

Mellemfjæbeb, Længve paa den hvide Side: A 1147”; B 113"; 

%) En opmarkſommere Betragtning vifer et Nat af fortagtige Maffer 

(dannet af Skjallenes bagefte Rand), med olivenfarvede, urene, 

fint ſortprikkede Mellemrum. 

xx) Undertiden falder ben ſtorſte Hojde noget længer fremme; hos et 

Individ af 9 Tommer var den ftørfte Højde fun 24 Tommer, eller 

indeholdtes mere end tre Gange i Totallængden, 
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Overkjebeb. Længde paa den farv Side: A 93775 B 957"; 

Sverfjæbeb. Længde paa ben hvite Side: A 94/7; B 91/7; 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelfen pan den farvede Side: 

F. BE VEDR SA tk DE ENE BA øde 

Ufftanden fra Snudeſpidſen til forrefte Neſebor paa den farvede 

Sme ASB 17 075 

forrefte Naſebors ſtorſte Gjennemſnit: A 4/73 B3043 

Afſtand mellem forreſte og bageſte Neſebor paa den farvede Side: 

————— 
ſtorſte Gjennemſnit af bageſte Neſebor pan den farvede Side: 433 

BYG 
indbyrdes Afſtand mellem bet forrefte Par Næeſebore: A 61"; 

ANS CAR ME SER Fader 

indbyrdes Afſtand mellem det bageſte Yar Jo febores Aros 

—B 9575 

Afſtand fra bageſte Næfebur paa den mørfe Side til Øjets forreſte 

Rand A119705 066 ; 

Afſtand fra Snudeſpidfen til — Ojehules forreſte Rand: 

Va HDD ES E 2 RES FLYENE rel SLIDE 

Afſtand fra Snudeſpidſen til overſte Ojehules forreſte Rand: 

overſte Djehules Lengdegjennemſnit: A 63775 B 5373 C 433 

øverfte Diehules Hojdegjennemſnit: A 4“3 B 47775 € 3"; 

nederſte Djehules Lengdegjennemſnit: A 6; B 537; C 5“3 

nederſte Djehules Hojdegjennemſnit: A 44““;3 B 14; C 33 3 

nederſte Øjes Lengdegjennemſnit: A 43'75 B 4/75 C 317; 

Ufftand fra nederfte Ojehules bagefte Rand til Forgjællelaaget3 bageſte 

Kond AS DTI EB OLEG EGE 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 5"; B 433 C 317"; 

Ufftand fra nederſte Ojes nederfte Hand til Hovedets nederfte Rand: 

12 og KO 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 12/75 B 12“3 C 9”; 

Ufftand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 8"; 

— (67; 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 14375 B 14475 € 113”; 

>) Paa den hvide Side er Afſtanden mellem forreſte og bageſte Naſe— 

hor meget ftørre, næmlig omtrent 17, 
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Rygfinnens ftørfte Højde: A 16/7; B 1547; C 12”; 

Rygfinnens Afſtand fra Halefinnens — AUS BB 000 

Bryftf. Længde paa den farvede Side: A 147"; B 1347; C 11775 

Deng Brede ded eeee BIF GENE 

Bryſtf. Lengve hade DeRAN oe Edet A: 15977" BSD 

dens Brede ved Roden: A 44/7; B3“;0 921; 

Afſt, fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rov: A 23; B2375 672173. 

Bugfinnens Længde paa ben hvide Side: A104'7; BI03; C 817"; 

Deng Br, ved Floden, Bindehuden medregnet: A 6; B5477; 0433 

Gadborets Afſt. fra Bugfinnernes Rod: A 2“; B 25 0 147"; 

Gadborets Længdeftræfning: A 1/7; B 13/77; C 17”; 

Afſtand mellem Gadboret og Gadborfinnens Begyndelſe: — 

ou lede Gud KE 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 11475 B 114"; C 937; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 1677; B 15775 0 11"; 

Gadborfinnens Afſtand fra Salehnness SODE As 0866 

Halef. ftørfte Loe. fra Roden paa Siderne: A 24"; B21"7; 02123 

Halefinnens Længde i Midten: A 29; B 217; 0 221'"; 

ben udfpændte Halefinnes Brede: A 227; B 217; € 13”, 

Tungens Hoved er fun af Middelſtorrelſe, eller, ſammen— 

lignet med Varrerne og Hælleflynderen, endog temmelig 

lille; dets Længde indeholdes over fem Gange, indtil 51 eller 

endøg 52 Gange i Fiffens Totallængde. Snuden, fom rager 

iffe ubetydeligt frem foran Munden, er høj, næften lodret, 

overmaade bredt og fladt afrundet, eller fun med en middel 

maadig Konvexitet. Mundſpalten har paa den farvede 

Side en temmelig regelmæsfig Halvmaaneform (med Konvexite— 

ten vendt opad), og naaer næften hen under nederfte Ojes 

bagefte Hand; paa den hvide Side naaer Mundfpalten endnu 

længer tilbage, og dens Form er meget ftærfere buet end paa 

den farvede Side. Paa Grund af Snudens Højde og Frem— 

ragen foran Munden, faaer det næften Udfeende, fom om Mund— 

fpalten var 1indffaaren paa Hovedets Underflade. Læberne 

ere ſtore og tykke, iſer paa den hvide Side, faa at de endog 

funne vildlede lidt i den rette Opfatning af Mundſpaltens 
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Form. Skjondt Mundſpalten, ſom bemarket, naaer langt hen 

under Øjnene, er det opſpilede Gab dog ingenlunde ſtort 

(fordi Øjnene næmlig ligge meget langt fremme); dets Højde 

indeholdes henimod fem Gange i Hovedets Længde, og udgjor 

fun 2 af dets egen Brede; dets Form er noget uregelmægfigt 

oval paatværs, og det udmarker fig endvidere derved, at det iffe 

aabner fig ovenfra ned (idetmindſte ingenlunde alene paa denne 

Maade), men fra højre mod venſtre. Paa den farvede Side har 

Munden, fom allerede i Slagtskarakteren anført, intet Spor til 

Tænder; hvorimod en langftraft Tandfarde findes paa den 

hvide Sides Mellemfjæbebeen, en kortere, bredere og mere oval 

paa ſamme Side i Underfjæben. Jovrigt er Tandforholdet i 

flere Henſeender hojſt mærfeligt og afvigende: forſt indtage 

Tænderne ikke den forrefte Deel af Kjæberne, men lade ef tem— 

melig ſtort aabent Rum inden de begynde, og, imod al Sæd- 

vane, er Tandbaandet her ſmalleſt fortil, og bliver efterhaanden" 

bredere bagtil; derhos ere Tænderne ikke faftvorede til Kjæberne 

fom hos de foregaaende Flynderarter, men bevægelige, og funne 

rejfes i Vejret eller lægges tilbage efter Godtbefindende; hvad 

endelig ormen angager, da er denne fremmed og ufædvanlig 

for vore Have, og nærmer fig til den i fydligere Have hos 

Chætodon'erne, Salarias-Arterne o. f. v., o. ſ. v. forekommende. 

Tænderne ere næmlig meget fynde i Forhold til Længden, fun 

ubetydeligt tyffere ved Roden end mod Enden, og fun fvagt 

tilſpidſede alleryderſt; man vilde derfor være berettiget til at 

falde dem haar- eller børftedannede; deres Antal er meget fort; 

hvormange Rakker de danne, fader fig paa Grund af deres 

Finhed og tætfluttende Stilling iffe beftemme. Naar Munden 

er lukket, har Tandkarden 1 Underfjæben og den bageſte Deel 

af Overfjæbens Tandfarde en næften lodret Stilling, den ene 

foran den anden; den ſidſtes førfte Halvdeel er derimod om— 

trent horizontal. Tungen. fidder temmelig langt fremme i 

Munden, og er fun i en meget ringe Grad filt fra Mundhu— 
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lens Bund; den er ſammentrykket, altſaa ſmal, men derimod 

temmelig høj, ovenpaa fladt-fonver, i Enden meget ſtumpt af- 

rundet. Naar Gabet er opſpilet, vifer Tungen fig ligeſom 

Drejet mod Højre, hvilfet dog fun beroer paa Gabets uregel- 

mæsfige Beffaffenhed. Svælgtænderne have temmelig flor 

Lighed med Kjæbernes Tænder i Form, og danne ligeſom disfe 

Karder (fre paa hver Side i Overfjæben, en paa hver Side 

i Underfjæben); dog ere de for ftørfte Delen noget ftærfere, 

fortere og tydeligere foniffe, ligeſom ogſaa de flefte af dem 

have en fortagtig Spids; desuden ere de fafte eler uden Be— 

vegelighed. Den midterfte Karde i Overfjæben overtræffer 

meget betydeligt den forreſte og bageſte i Storrelſe. Under— 

fjæbens Karder have den fædvanlige Linieform. Hele Hovedets 

hvide Side er tæt befat"med et overordentligt ſtort Antal fine 

Hudtrævler, hvilfe I Højden firæffe fig fra Rygfinnen til Bug— 

linien, fa endog udbrede fig et iffe ubetydeligt Styffe over 

Den Rygfinnens Straaler beflædende Hud; i Længden ftræffe de 

fig fra Snudeſpidſen ikke blot til Hovedets bageſte Deel, men kunne 

endog forfølges ud over Kroppen i en ikke ubetydelig Stræfning, 

famt over Rygfinnens, Bryſtfinnens, Bugfinnens og Gadbor— 

finnens Straaler; fun Leberne, den Mellemkjcbebenet og Gjalle— 

ſtraalerne beflædende Hud, en meget indffrænfet Plæt omkring 

Næfeborene og en Stræfning paa Gjællelaagsftyffet har jeg 

fundet uden Trævler. Trævlerne ere tøvrigt af temmelig for- 

ffjællig Storrelſe, ftørft foran paa Hovedet og mod Randene, 

mindre paa Midten og bagtil. Næfeborene udmærfe fig 

førft ved den Omftændighed, at de alle fire ere rordannede, 

ffjøndt de ſorreſte højere Grad end de bageſte; dernæft ved 

deres Stilling: paa den farvede Side ligge Naſeborene 

ganffe lidt ovenfor Mundſpaltens øverfte Rand, omtrent i Linie 

med Midten af nederfte Øfehules Højde; det forreſte Neſebor 

ligger omtrent dobbelt faa nær nederfte Pjehules forreſte Vand ſom 

Snudefpidfen, og vilde omtrent falde ſammen med en lodret 
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Linie, dragen fra overſte Øjehules forrefte Rand ; det cylindriffe 
Hudror, hvortil det forlænges, er aldeles fuldſtendigt. Det 

bageſte Naſebor ligger fun meget lidt bag det forrefte, men 

tillige lidt højere; det er ſtorre, af en elliptiſt Form; det om— 

givende Hudror derimod lavere, ufuldftændigt, fun udbredende 

fig over dets forrefte, øverfte og nederfte Rand, men ladende 

Den bagefte aaben. Paa den hvide Side vife Neſeborenes 

Hududvidelfer en lignende Form, og Næfeborene ere ligeledes 

anbragte nær Mundſpalten (ikke, ſom Forholdet fædvanligt 

er, ryffede op mod Rygfinnen); men de ere ffilte meget vidt 

fra hinanden (Mellemrummet mellem dem omtrent fer Gange 

ftørre end paa den farvede Side), og det bagefte ligger meget 

højere end det forrefte. Øjnene ere. ſmaa; Længdegjennem- 

fnittet af Øjehulerne indehvldes næmlig omtrent fer Gange, 

eller endøg noget derover, I Hovedets Længde; af Form er det 

øverfte mere elliptiſt, det nederfte mere rundagtigt (dog ſaale— 

des, at Øjehulens forreſte og nederfte Mand fløde fammen til 

en Binfel, der omtrent er ret eller Midt ſtumpp. J Henſeende 

til Ojnenes Stilling bemærfes tre Omſtændigheder, der ſtride mod 

det t Denne Familie ellers fædvanlige Forhold: førft, at Øjnene 

ere anbragte meget langt fremme, faa at Afftanden fra nederfte 

Øjes forrefte Rand til Snudeſpidſen ikke udgjor Halvdelen af 

Afſtanden fra nederſte Øjes bagefte Mand til Gjallelaagets 
bagefte Rand; dernæft, at det vverfte Øje ligger betydeligt læn- 

ger fremme end det nederfte; endelig, at det nederfte Øje, fom 

er anbragt over Mundſpaltens bageſte Deel, ligger faa lavt 

pan Hovedets Side, at det, faa at fige; næften berører Mund: 

fpalten, eller fun er adffilt fra denne ved et ubetydeligt Mel: 

femrum, Panden er mellem Øfenene flad og bred (dens 

Brede indeholdes omtrent 8 Gange i Hovedets Længde). 

Gjællefpalten er forholdsviis temmelig indffrænfet: den 

begynder bagtil og foroven fun omtrent i Linie med Mundſpal— 

ten, og ophører forneden og fortil langt bag nederfte Øjes bagefte 
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Rand; derimod nager den dog forbi Forgjællelaagets bagefte 

Rand. Gjælleftraalernes Antal er det for Familien regel; 

mæsfige, fyv”), men Straalerne ere ſtjulte under Gjellelaags— 

ftyfferne, og ſaaledes indhyllede en tyk Hud og 1 Strubens 

flærfe Muffellag, at det ikke bliver muligt af tælle dem uden 

Disſektion; faa meget mere, ſom den ſidſte paa højre Side er 

ſammenvoxet med den ſidſte paa venſtre Side fra Spidſen lige 

til Roden, faa at de fun ſynes at udgjore en Straale; de tø 

førfte Straaler ere lange, meget krumme, men ſmalle og tynde, 

hvorimod de følgende blive bredere og mere fabeldannede. Den 

inderſte Gjællebne er paa den indre Side næften ſammen— 

voret med Underfjæbens Svælgbeen, eller fun i en færdeles 

fort Stræfning adffilt fra dette; Gjællebladene ere forholds— 

viis ftærft udviklede eller meget lange; hvorimod Foørlængel- 
ferne paa Gjallebuernes overſte konkave Flade vife et modſat 

Forhold; thi for det Førfte favnes de aldeles paa det inderfte 

Yar Gjællebuer, og danne paa de andre tre Par fun en Ræffe 

(den yderfte); dernæft ere de tilſtede 1 ringe Antal, overmaade 

ſmaa, faa at de tildeels fun med Banffelighed tagttages, og 

under Form af ganffe ſtumpe Knuder; paa den yderſte Gjælle- 

bue har jeg bemærfet ni, aldeles rudimentære; paa den anden 

og tredie Gjællebue fer, Midt flørre og tydeligere, og Knuderne 

fynes tillige lidt ſtarpe for Folelſen; dog har jeg ikke, hverken med 

ftærfe Luper efler under Mikroſkopet, med Beſtemthed funnet 

iagttage Tænder paa dem. Her favnes for førfte Gang i 

nærværende Familie ethvert ydre Spor af en Bigjalle. 

Kroppens Form er langſtrakt, femmelig jævnt og grade=, 

viis aftagende i Højde bagtil; i Almindelighed udgjor Krop— 

pens ftørfte Højde lidt mere end 1 af Totallængden. Ryg 

finnen begynder langt foran Øjnene, omtrent over den meſt 

5) Gottſche har en enefte Gang feet en Tunge med otte Gjalle— 

ſtraaler, 
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fremragende Deel af Snuden *), men, paa Grund af dennes 

Højde, tillige langt fra (eller højt over) Mundſpalten; den 

naaer gjærne lige til Halefinnens Rod, eller plejer i al Fald 

ved fin Bindehud at være forenet med denne; Straalerne vynaae 

omtrent med den 23de eller 24de allerede deres ſtorſte Højde 

(hvilfen omtrent falder fammen med Kroppens ſtorſte Højde), 

men vedligeholde denne gjennem et Dufin af de følgende Straa— 

ler eller flere, inden de kjendeligt begynde at aftage igjen; forſte 

Straale har omtrent den længfte Straales halve Længde, men 

øvergaaer fun ubetydeligt den ſidſte Straale. Ale Straalerne 

ere kloftede, lige fra førfte til ſidſte, dog i forffrællig Grad 

(ftærfere bagtil); Straalerne ere tilbagebojede i Enden, og rage 

med deres hvide Spidſer frem af den forbindende Hud. Bryſt— 

finnerne, ſom fidde lige bag Undergjællelaagets Spids, i 

Linte med Mundſpalten og tildeels med det nederfte Øje, ere 

ſmaa, den højre i Regelen lidt ftørre end den venſtre, ſtjondt 

ſtundom ogſaa det modſatte Forhold iagttages. Uagtet den indivi— 

duelle Afverling i Bryſtfinnernes Længde gjør det noget vanffeligt 

at beftemme deres Forhold til Totallængden, vil man dog næppe 

fejle meget ved at antage, af de omtrent indeholdes fjorten til 

ferten Gange i denne. Deres Form er temmelig langftraft, 

fmal og ſpids (meſt dog paa den højre Side), og deres Brede 

ved Roden indeholdes gjærne mellem tre og fire Gange i deres 

Længde. Straaleantallet er ringere end hos nogen af de før: 

hen beffrevne Flynderarter (otte eller fjrældnere ni); forſte Straale 

er lang, da den har mere end 2 af den ſtorſte Straales Længde; 

tredie og fjerde Straale de længfte, indbyrdes omtrent lige 

lange; ſidſte Straale overgager i Længde meget Halvdelen af 

den længfte Straale; med Undtagelfe af den fidfte ere Straa— 

lerne kloftede Enden. Bugfinnerne, fom ere anbragte et 

Styffe foran Bryftfinnerne under Struben, ere endeel kortere 

*) Eller, nøjagtigere, over Underfjæbens Spidſe. 
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end Bryſtfinnerne, og kunne omtrent antages af indeholdes en 

Snees Gange 1 Totallængden, De vife iffe længer det For: 

… hold, fom er omtalt hos forrige Slægts Arter, men vende til 
bage til det mere regelmæsfige, ſom forefommer hos Slægten 

Platessa; det vil ſige, Straalerne ere iffe ved Roden vidtad— 

ffilte og parallele, men udgaae fnarere divergerende ligeſom 

fra et fælles Middelpunkt. Alle Straalerne kloftede, fun lidet 

afvigende indbyrdes i Længde; paa den højre Side har jeg 

fundet anden Straale længft, førfte og fjerde omtrent lige lange ; 

paa den hvide Side tredie Straale længft, fjerde kjendeligt 

længer end førfte, Gadboret, tilligemed den tæt bag dette 

anbragte Aabning for Generationsredſtaberne, ligger temmelig 

langt over mod den Blinde Side, omtrent midt imellem Bug= 

finnernes Ophor og Gadborfinnens Begyndelſe, eller lidt nær- 

mere den ſidſte. Urethralpapillen, ſom viſer fig ligeover 

for Generationsaabningen, er temmelig flærft fremſpringende 

og tilfpidfet, Gadborfinnen begynder omtrent under Bryſt— 

finnernes Rod og under Rygfinnens femtende Straale. Straa— 

lerne naae omtrent med den tyvende deres ſtorſte Højde, dog 

ſaaledes, at endeel af de foregagende og mange af de efterfølgende 

fun flaae ubetydeligt tilbage i Længde; ſidſte Straale har mere 

end 5 og førfte mere end Halvdelen af den ſtorſte Straales 

Længde; alle Straalerne ere kloftede og Forholdet føvrigt om— 

trent ſom hos Rygfinnen. Halefinnen, hvis Længde omtrent 

indeholdes fyo Gange i Totallængden, er bred, med afrundede 

Hjørner og den bagefte Rand fvagt og fladt udbojet. Straa— 

ferne tiltage altfaa i Længde fra Siderne mod Midten, dog 

ikke jævnt eller famme Forhold. Den yderfte paa hver Side 

har fun omtrent 2 af den næftyderftes Længde, og denne om— 

trent 2 af den følgendes o. ſ. v.; de tre yderfte Straaler paa 

hver Side ere udeelte, de øvrige forgrenede, og for en ſtor Deel 

buffagtige. 

Sidelinien er fra Gjallelaaget til Halefinnens bagefte 
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Rand næften aldeles ſnorlige (eller vifer 1 al Fald fun en næften 

umærfelig Sfraaning over Bryſtfinnen) og meget tydeligt. be- 

tegnet ved de fremragende Slimkanaler. Paa Halefinnen følger 

Sidelinien den nederſte Rand af ellevte Straale. Paa Hove: 

dets farvede Side danner den bag Øjnene en temmelig flor, dog 

juft iffe ret tydelig Bue, hvilken jeg paa den hvide Side ikke 

har funnet gjenfinde med Beftemthed. 

Sfjælbeflædningen er færdeles fuldftændig; den ſtju— 

. Tev + Form af en tæt Taglægning alle Hovedets Dele und— 

tagen Øjne, Læber og Mellemfjæbebeen, og udbreder fig over 

alle Finner. Paa den blinde Side er dog Hovedets forrefte 
Deel, ſaavidt Mundſpalten indffræres celler ubetydeligt længer, 

uden Sfjæl. Ale Ryg- og Gadborfinnens Straaler ere be— 

dæffede med Sfjælbaand, dannede af flere Rakker (indtil fem) 

taglagte Sfjæl, og mod Enden tilfpidfede eller ligeſom lang— 

ſtrakt triangulere. Disſe Baand findes faavel paa den hvide 

ſom paa den farvede Side, ffjøndt de paa den førfte ikke ſynes 

at naae faa langt ud mod Straalernes Spidſer fom paa den 

ſidſte; det er langs Straalernes forreſte (I: mod Hovedet vendte) 

Flade, at Skjcelbaandene ere anbragte; den forbindende Hud er 

uden Skjcel. Paa den farvede Side have Bryftfinnerne paa 

hver Straale en Ræffe Skjal, fom dog fun naaer til Midten 

af Straalens Længde; paa den hoide Side findes blot Sfjæl 

ven Straalernes Nod. Finnernes mod Kroppen vendte Side 

uden Sfjæl, ligeſom ogfaa en lille Plæt i Axelhulerne. Ha— 

lefinnen er næften heelt ſtjeldekket, eler uden aabne Mellem— 

ſtriber paa Bindehuden; idetmindſte ere disſe paa den morke 

Side højft ubetydelige, paa den farvede noget ſtorre. Som al— 

lerede bemærfet, ere Sfjællene taglagte, og det i den Grad, at 

fun 4 af Sfjællet, eller højft 1, rager frem. Formen af Stjæl- 

lene fan i Almindelighed figes at være temmelig regelmasſigt 

langſtrak firfantet, dog ſaaledes, at den bageſte Rand er noget 
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udbuet, ſtundom endog lidt vinkeldannet; de ſtorſte Sfjæl (paa 

Halen) har jeg hos et Exemplar af henimod 17 Tommers 

Længde fundet af omtrent 2% Liniers Længde og 14 Linies 

Brede; langs med Sidelinien fra Gjalleagaabningen til Halefin- 

nens Rod far feg talt omtrent 130 Sfjæl; fra Sidelinien i 

en noget ſtraa Rakke til Rygfinnen 42 Sfjæl, og fra Side: 

linien til Gadborfinnens Rod 55.  Sfjællenes foncentriffe 

Værtfiriber meget fine; de udgaae iffe ganffe faa nær Sfjæl- 

lets bagefte Rand ſom Hos adffillige andre Flynderarter ; 

føvrigt ere de i en temmelig flor Stræfning paa Midten 

af Skjellet udſlettede eller utydelige, hvilket gjør det vanffeligt 

at beftemme det egentlige Middelpunkt. Viften er meget tydelig, 

og gjor Sfjællets forreſte Rand bølget og tagget; Vifteſtraa— 

ferne udmærfe fig her ved Regelmæsfighed og tillige ven Smal: 

hed, hvorfor ogſaa deres Antal bliver temmelig ſtort, ſtjondt 

Viften indffrænfer fig til Sfjællets forreſte Rand, eller 1 al 

Fald paa de ſtorſte Sfjæl udbreder fig lidt over den øverfte ; 

jeg har falt indtil 35 Vifteſtraaler. Skjollenes bagefte Rand 

(paa Rygfinnen den veverſte, paa Gadborfinnen den nederſte) 

er væbnet med meget ſtore og ſpidſe Torne, ſom fjældent afbrydes ; 

paa Kroppens ſtorre Sfjæl tælles omtrent en Snees ſaadanne 

Torne (fnart nogle flere, fnart nogle færre, efter Størrelfen) ; 

Hovedets og Finnernes Sfjæl frembyde et ringere Antal. For— 

holdet mellem Sfjæflenes Længde og Brede er endeel Afverling 

underfaftet, ligeſom ogſaa dette er Tilfældet med deres Form i andre 

Henſeender. Den Sfjælræffe til Exempel, fom ligger nærmeft oven- 

over Sidelinien, beftaaer af meget langſtrakte SFræl, hvis nederſte 

Rand er vinfelformigt indbøjet, hos de Sfjæl, fom ligge nær- 

meft nedenfor Sidelinien, er den overſte Rand vinkelformigt 

indbøjet. Selve Sideliniens Skjcel, ſom ere dybtliggende og 

ſtjulte ien ſterk Hudfæf, have en triangulæer Form, fortil bredere, 

bagtil tilfpidfet; deres forreſte Deel vifer en meget tydelig 

ü—— — —— — 
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Bifte med et Duſin Straaler, deres bageſte Deel en fuldſtæœn— 

dig Beenfanal”). 

Hog ingen af de ovenfor beffrevne Flynderarter er den 

egentlige Bughule faa lille foøm hos nærværende Art. Hos 

ef Exemplar af henimod 17 Tommers Længde udgjor Bughu— 

lens Lengde til Poſtabdominalbenet omtrent 12 Tomme, dens 

ftørfte Højde næppe to Tommer; men derimod er dens Fort: 

fættelfer paa Siderne af Halen deſto betydeligere (paa den højre 

Side af omtrent 88 Tommers Længde, paa ben venfire Side 

omtrent lige faa lang, eller fun ganffe ubetydeligt kortere). 

Saavel Bughulen fom en ſtor Deel af dens Forlængelfe paa 

den højre Side er fortfarvet. Forholdet af Leveren og 

Galdeblæren er omtrent det fædvanlige. Derimod viſer 

Tarmekanalen adffillige markelige Afvigelſer. Efter at 

Maven har naaet Poſtabdominalbenet, og der bojet ſig ned, 

retter Tarmen fig fremad lige til Gadboret eller Bughulens 

forreſte Deel; derpaa gjør den en pludſelig Bøjning, og tager 

fit Lob vandret i den modfatte Retning eller lige bagud; den 

træder ind 1 Bughulens Forlængelfe paa den højre Side i en 

betydelig Dybde (omtrent 44 Tommer); nu bøjer den fig atter 

frem, og naaer ſaaledes igjen hen mod Bughulens forrefte Ende, 

vender fig derpaa igjen lige bagud, og træder ind i Bughulens 

gorlængelfe paa ſamme Maade fom før, dog uden af trænge 

ganffe faa dybt ind (omtrent 4 Tommer); endelig følger den fidfte 

Bøjning lige fremad, med hvilfen den gaaer over i Gadboret. 

Tarmekanalen har, paa Grund af denne ftore dobbelte Bugt; 

ning, en meget betydeligere Lengde end hos nogen anden danfø 

Flynderart; udftraft belob den hos det underſogte Individ 

34 Tommer, efler fuldkomment den dobbelte Totaflængde, naar 

*) Hvad Sottſche anfører om Sideliniens Forhold og dens Sfjæl, 

er aldeles urigtigt, og üdſprunget af en ufuldftændig Underſo— 

gelſe. 

Danmarks Siffe. IL 31 

Indre Byge 
ning. 
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den regnes fra Spiſerorets Indtrædelfe i Bughulen. Maven 

med Spiſeroret udgjør omtrent tre Tommer af denne 

Længde; de have ſamme Vidde og omtrent ſamme Udfeende 

baade udvendigt og indvendigt, faa at det fynes mig meget 

vanffeligt at beftemme Grændfen mellem dem; de danne iovrigt 

en langſtrakt Sæf med temmelig tynde Vagge, indvendigt for- 

fynet "med en halv Snees Lengdefolder. Den nederſte Deel frem- 

ftiller ingen Blindfæb, og heller iffeer nogen Blindtarm eller 

en tydelig Portnerklap tilftede, faa at Maven fun derved 

adffilles fra Tarmen, at denne har nøget ringere Gjennemfnit 

og en forandret indre Bygning (iftedetfor Længdefolder villi). 

Tyndtarmens Dele vife endeel Forffjæl 1. Tykkelſe; derimod ſy— 

neg Tarmekanalens ſidſte Deel eller Maſttarmen hverfen 

ved ſtorre Diameter eller ved en beſtemt fremtrædende Hudklap 

at være ret fjendeligt affat fra den ovrige Tarmekanal. Mil— 

ten ligger paa fædvanligt Sted bag i Bughulen, mellem Ma— 

vens forrefte og Leverens bagefte Flade, og ſynes hverfen i 

Farve eller Form at have noget Udmarket. Den bagefte Deel 

af Nyren træder ind i Bughulens Forlængelfe paa Den venftre 

Side, og ligger der frit (ftøttet paa den højre Side til Hvirv- 

lernes nedſtigende Tornefortfættelfer) + Form af en temmelig 

flor, ſekdannet Masfe. Ogſaa Urinblæren vytages i denne 

Forlengelſe. Hunnernes Rognfæffe naae næften lige til En— 

Den af Bughulens Forlængelfer, og ere altfaa af en meget be- 

tydelig Størrelfe, naar de udfyldes af Rognkorn; de ere tynde 

i Forhold til Længden, ſammentrykkede, bagtil noget tilfpidfede, 

Hos Hannerne ere Bughulens Forlængelfer betydeligt min— 

Dre end hos Hunnerne, og fun en ringe Deel af Teſtiklerne 

optages i disſe Forlængelfer. 

Knoglebyg⸗ Det er forſt paa Skelettet, at man bliver iſtand til 

lee ret at erfjende den betydelige Forffjæl i de Munden ſammen— 

fættende Dele paa den farvede og den hvide Side. Mellem— 

fjæbebenet paa førfte Sted er fun omtrent halvt faa langt 
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ſom paa fidfte, af en meget uregelmæsfig Form, fom det uden 

Afbildning er vanffeligt nof at tydeliggjore; imidlertid beftaaer 

det af to Dele, der hver indrager omtrent ligeſtor Længde af 

Mundranden; den forrefte af disfe Dele, fom indbefatter 

Apofyſen, er uregelmæsfigt triangulær, med Spidfen opad 

rettet; den anden udgjør en tynd, fvagt bøjet Sidegreen. 

Mellemfjæbebenet paa den blinde Side maa ligeledes 

deles i to Dele, af hvilfe den forrefte, mindre Deel er gaffel: 

formigt kloftet, ſaaledes, at Grenene og Kløften vende mod 

den farvede Side; den øverfte af Grenene, der er tyndere og 

længere end den nederſte, fremſtiller Apofyſen; den bagefte, 

tandbærende Deel af Mellemfjæbebenet er ſeglformigt frummet, 

af en betydelig Størrelfe og Styrfe. Overfjæbebenene 

ere paa begge Sider omtrent af lige Storrelſe, men af for- 

ffjællig Form; paa den farvede Side er det mere fpædt, tyndt 

og fladtryffet, bagtil noget tilſpidſet, fortil temmelig frærft 

udvidet og gaffelformigt Moftet, medens det derimod paa den 

blinde Side fortil danner en flor, tyk, ſolid nyredannet Knude. 

Underfjæbens Green er paa den farvede Side betydeligt 

fænger end paa den hvide (de forholde fig omtrent fom 4 til 3), 

hvorimod Højden vifer et aldeles modſat Forhold: paa den 

farvede Side indeholdes Højden tre Gange i Længden, paa den 

hvide ere Brede og Højde ligeſtore; paa førfte Sted er altfaa 

Formen langſtrakt, fortil forfynet med en færdeles ftor og tem— 

melig ſpids Knude paa Underfladen ved Grenenes Symfyfe, 

famt med en anden mindre Fremragning paa overfte Rand, 

noget bag Midten af dennes Længde; paa den hvide Side er 

Formen derimod triangulær, fortil bred, bagtil tilfpidfet, Knu— 

den under Symfyfen mindre og ſtumpt afrundet, den paa øverfte 

Rand meget ftørre end paa den modfatte Side og foran Mid— 

ten af Randens Længde. Hjærneffallen vifer adffillige 

ftærft fremſpringende Samme, Tilhæftningspunfter for de ftærfe 

Mufflers Sener: en faadan iagttages foran øverfte Øje, to 

31% 
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bag nederſte Øje, den ene i iffe ringe Afftand fra den auden, 

en fjerde over Nakken paa den farvede Side, o. f. v. For: 

gjællelaaget temmelig lille, men af faft og benet Bygning, 

paa den højre Side mere halvmaanedannet, paa den venftre 

tydeligere vinfeldannet (noget flumpvinflet). De øvrige Gjæls 

lelaagsſtykker forholdsviis ftore, men overmaade tynde og faa 

at fige ganffe hudagtige (undtagen den øverfte og forreſte Deel 

af Gjællelangsftyffet).  Gjællelaagsftyffet frembyder 

paa Den højre Side et temmelig dybt og ſtort, halvmaanefor— 

migt Udfnit i den overſte Rand, hvoraf jeg paa venſtre Side 

intet Spor har opdaget. Undergjællelaaget vifer den hos 

Familien fædvanlige Form. Mellemgjallelaaget derimod 

udmærfer fig ved en betydelig Højde, der næften er ligeſaaſtor 

fom Længden, og hvorved Formen ftærft nærmer fig til det 

Kvavratiffe, dog med nøgen Uregelmæsfighed (lidt lavere fortil, 

Vinklerne afrundede, et flumpvinflet Udfnit 1 den bageſte Rand 

o. f. v). Skulderapparatet kraftigt udviklet, dog uden 

mærfelige Afvigelſer Dannelfen. Rygraden er fammenfat 

af 49 Hvirvler, af hvilfe fun tr tilhøre Bughulen, 39 Halen. 

Et ſaadant Forhold mellem Antallet af Ryg- og Halehviroler findes 

iffe hos nogen af de forhen omtalte Flynderarter, og den egentlige 

Bughules ringe Størrelfe afhænger, ſom begribeligt, ifær deraf. 

En anden Omftændighed, fom yderligere bidrager til at ind— 

ffrænfe Bughulen, er den, at de flefte af Bughulens Hvirvler, 

næmlig de fer ſidſte, ere forſynede med ſtarkt udviklede, ned— 

ftigende Tornefortfættelfer; disfe tiltage 1 Længde forfra 

bagtil, og den fidfte naaer med fin Spidfe omtrent ned til 

Poſtabdominalbenets overſte Ende"). Paa den underfte Ende 

af tredie og fjerde Bughvirvel findes, iſtedetfor Fortfættelfer, 

to, temmelig ftærft fremragende, bagtil divergerende, Lengde— 

kamme. Sidefortfættelfer findes udviflede paa Bughvirv— 

x) Herved betinges den ovenfor omtalte Beliggenhed af Nyremasſen. 
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lerne fra den tredie (inkluſive), og de fortfætte fig paa Hales 

hvirvlerne, dog uden at danne en ſaadan Kam, ſom hos fore— 

gaaende Slægts Arter; desuden forfvinde de aldeles før Midten 

af Halens Længde. Ribbeen ere vel tilfteve, dog i en faa 

aldeles zrudimenter Tilftand, at man næften funde være beret- 

tiget til at betragte dem ſom aldeles manglende. Til Hjærne- 

ffallen ere fun fire af Rygfinnens Interſpinalbeen hæftede, men 

det forſte af disfe vifer et meget afvigende Forhold: det anta- 

ger næmlig ganffe ſamme fremadkrummede eller buede Form, 

ſom Poſtabdominalbenet har i denne Familie, og et Par af 

de førfte Straalers Interſpinalbeen hæfte fig til dette 1 Form 

af triangulære Bruffylader, ligeſom Tilfældet er med Poſtab— 

dominalbenet. Dette er færdeles langt, fortil overmaade 

tyndt, cylindriſt, og har otte Interſpinalbeen hæftede til fig. 

Faber omtaler (Iſis 1. c.) en Farveafændring af Tungen 

under Navnet Rodtunge, uden at angive, hvor den forekom— 

mer, eller af hvem den tillægges dette Navn: den ffal være 

grøn med graa Marmorering og rød Snude, vife et rødligt 

Sfjær paa Ryg-, Gadbor- og Halefinnen, famt paa den fidfte 

tillige en hvid Rand"). Forkeerte Tunger ere, efter Yar: 

rell, ikke ſonderligt fjældne, og ſamme Forfatter har ligeledes 

feet Dobbelte Tunger. 

Tunger af ferten til atten Tommers Længde træffes jævn- 

ligt nof 1 Kattegattet, men de ſtorſte, hos os forekommende, 

Individer overffride næppe i nogen betydelig Grad en Længde 

af tyve Tommer og en Vægt af halvandet til to Pund. Idet— 

mindſte paaſtaae Fiſkerne i det nordlige Kattegat dette, Farrell 

omtaler et Par Tunger, der tilſammen vejede ti engelffe Pund, 

*) Fabers Fremftilling af denne Afænbring forekommer mig noget 

forvirret og utydelig, hvilfet jeg tilffriver en tilfældig Omflytning 

af et Par Linier ved Tryfningen, og darfor ovenfor har ordnet 

hans Angivelſer en anden Følge. Jovrigt henvifer jeg En— 

Ufarter. 

Storrelſe. 

hver, ſom nærmere maatte interesſere fig herfor, til Kilden, for 

at han efter egen Underſogelſe fan antage eller forkaſte min Gisning. 
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og hver holdt 23 Tommer i Længden; og anfører endvidere, 

at den ftørfte Tunge, han har nogen Cfterretning om, var 26 

Tommer fang, og vejede ni engelffe Pund (henimod otte danffe 

Pund). Den fangedes paa den engelffe Kyſt 1 Juni 1826. 

Tungen er ingen hojnordiſk Flynderart, og naaer maaſtee 

næppe forbi Stat paa den norſte Kyft; jeg har iffe nord for 

dette Punkt funnet erfare Noget om den; og allerede ved Sond— 

mør er den faa fjælden, at Strøm iffe felv har feet den 

ber, men fun anfører den efter Andres Beretning. Efter 

Landt træffeg den ved Færøerne, men fjældent. Derimod 

naaer den 1 Syd Middelhavet, og er endog der almindelig. 

Skjondt Tungen vel fan regnes blandt vore fjældnere Flynderar— 

ter, træffes den dog hyppigt nok baade i Kattegattet og Veſter— 

havet"). Ogſaa trænger den en Stræfning ind i Oſterſoen; 

den ffal ſaaledes (efter Meddelelfe af Boie) forekomme ved 

Kiel, dog fun af ringe Storrelſe. 

Tungen fynes ifær at leve paa Sandbund. Den er tem— 

melig fejglivet, og fan retvel taale at transporteres med Kva— 

ſerne. Ligeledes ffal den gaae noget op i Flodmundinger, ja 

endog fine Steder tilbringe hele Maret i disſe, fun af den i 

de foldere Maaneder fhjuler fig + Sandet (Jarrelh. Ifolge 

Forſog, anftillede i England, ffal Tungen trives vel 1 Ferſtvands— 

damme, og blive meget Fjødfuldere end i ſalt Band. 

Denne Fiſk er ved Mund og Tandbygning indffrænfet til 

at føge fin Næring blandt de fmaa Havets Beboere; jeg har 

i dens Move fundet ſmaa Holothurier og Levninger af Areni- 

cola piscatorum, Spatangi o. ſ. v. Ogſaa andre Fiſkes Rogn 

og Fiffeyngel ſiges ben at fortære. 

*) For at anføre et Crempel pan, i hvilfen Mængde ben til fine 

Tider forekommer, vil jeg meddele, hvad Fiffere i Gilleleje have 

fortalt mig: tre Baade fra Gilleleje, fom fatte deres Flyndergarn 

paa Lyfegrund ved Desfeløen, erholdt paa en Gang 1600 Tunger 

i Garnene, Dog, denne Begivenhed gaaer omtrent 40 Mar til- 

bage i Tiden, og man har iffe ſenere haft et faa rigt Tungefiſteri. 
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Om Forplantningstiden veed jeg intet Nærmere at an- Sorplantning. 

give efter egen Erfaring. YJarrell anfætter den til Slut— 

ningen af Februar, hvad dog juft ikke ganffe ſynes at befræf- 

tes af de gamle engelffe Fiffelove, der forbøde at fiffe Tunger 

fra førfte November til femtende Marts *). Fiffere paa Hirs— 

holmen fave bertttet mig, at Ingel af Tungen fees tæt ved 

Land tidligt paa Foraaret. Ekſtrom anfætter, efter fvenffe 

Fiſteres Beretning, Legetiden til Slutningen af Maj og Be— 

gyndelfen af Juni. Forreſten ere Hunnerne fyldte med Rogn 

den mefte Tid af Aaret, og da Rognmasſen forholdsviis er 

færdeles ftor og Rognkornene meget fine, bliver det en) Op— 

gave, der fortjener at gjøres til Gjenſtand for Opmarkſom— 

hed, hvorfor Tungen er faa meget fjældnere hos os end for— 

ffjællige andre Ffynderarter. 

Tungen hører til vore fortrinligfte Fiffe; ligeſaameget Unvendelfe. 

fom dens Kjod anbefaler fig for Synet ved Hvidhed, ligeſaa— 

meget indbyder det Ganen ved Fafthed og Smag. Derfor 

betales ogſaa denne Fiſt med en forholdsvis høj Priis**). É 

Som befjendt anrettes den altid ftegt, og en kogt Tunge vilde 

være en ligefaaftor Soloecisme ſom en ſtegt Pigvarre (eller 

fom en ſtegt Hare hos Oldtidens Romere).  Kjendere tildele 

De mindre Tunger Fortrinet i Belfmag for de ſtorre, og de, 

fom fanges paa dybt Band, for dem, der erholdes paa lavt Band. 

*) Thi hvorfor forbyde Fifferiet fan tidligt, naar Legetiden førft ind— 

traf flere Maaneder fenere ? 

**) J Kjøbenhavn fælgeg Tungen parviis, og betales med fire, fer til 

otte Mark Parret efter Størrelfe og Godhed. Fifferne i Frederiks— 
havn, paa Hirsholmen og Bangsboſtrand afgive i Regelen de 

Tunger, der fanges, til Kvafeffipperne uden Betaling, fom et 

Slags Vederlag for Brændeviin og Tobak, hvormed de beværtes, 

naar de bringe Fiff ombord. Derfor ſammenfattes Tungen der tillige- 

med nogle andre Fiffearter under den felleds Benævnelfe Brande— 

viinsfifE. Jeg har oftere feet de fortrinligfte Tunger blive anvendte 

til Tørfiff, naar en Standsning indtraf i Handelen med Kvaferne. 
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Om Tungen blandt ftørre Havdyr har nogen færegen For— 

folger, er mig ubeffendt; dens vorgeloſe Tilftand ſynes at 

gjøre den til ct Tet Bytte for alle. Af Snyltedyr har reg 

paa dens Gjæller fundet Lernæa branchialis og en Chondra- 

canthus (Ch. Soleæ Kr. Naturh. Tidsſtr. II, 139 flg.), paa 

Huden en lille Caligus og en ny Piscicola af fort Farve (Pisc. 

Soleæ Kr.); dog alle disfe Dyr hidtil fun en enefte Gang 

undtagen det forfinævnte, fom jeg har truffet et Par Gange. 

Af Indvoldsorme har man iagttaget et ikke ringe Antal hos 

den, næmlig: Echinorhynchus angustatus, Distoma micro- 

stomum , Dist. appendiculatum , Bothriocephalus punctatus, 

ſamt af utilftræffeligt befjendte en Cucullanus, en Ascaris og 

en Ceſtoid. 
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XIII Familie. Skivetifkene. 

Savpaddef lægter (Cyclopterus). 

gormen fort og meget plump, med afſtumpet, brede Hoved 

og fammentryffet, tilſpidſethale. Den bløde, firmede Krop mere 

eller mindre fuldftændigt væbnet med tilſpidſede Beenknuder 

iſtedetfor med almindelige Sfjæl. To Rygfinner, den førfte blot 

dannet af enfelte eller uleddede Straaler. Anden Rygfinne og Gad— 

borfinnen forte, anbragte langt tilbage nær Halefinnen. 

Bryſtfinnerne færdeles frede, halomaanedannede, næften 

ſammenſtodende paa Bugfladen, ftillede tæt bag Struben og tæt 

foran Bugfinnerne, hvilfe ſidſte de omgive i Den ſtorſte Strak— 

ning. Bugfinnerne fammenvorede, med alle Straalerne ord— 

nede ligefom i en Kreds omkring Bæffenbenet, og indeſluttede 

tilfammen af en tyf Hud, faa at de frembringe en ægdannet, 

lidt fordybet Sugeffive. Gabet femmelig lilfe, med fmaa, 

ftærfe Tardetænder paa Melffemfjæbebenene, Underfjæbens 

Grene og Svælgbenene. Gjælleaabningen blot fpaltet 

bagtil, af forffjællig Størrelfe. Gjællehuden medferS traa- 

ler, fordeelte to Grupper. Tre Par frie Gjællebuer, 
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det fjerde (inderſte) Par faſtvoxet med den indre Rand. Ingen 

Sidelinie. Maven vin; Tarmen lang (meger længer 

end Fiffens Totalleengdey, dannende flere Bugtninger; mange 

Blindtarme. Svømmeblære favnes. Beenraden tem- 

melig blød og bruffagtig. Ojebenene ſtarkt udviklede, bags 

til ftødende op til Forgjællelaaget. 

67de Art. Den almindelige Havpadde (Cyclopterus 
Lumpus Limm,). 

Farven paa Ryg og Sider mørfegraan eller fort 

agtig uden Marmorering, under Bugen hvidgraa 

eller vorangefarvet; Hovedets Længde indeholdes 

omtrent fire Gange i Totallængden.  Overfjæben 

rager lidt frem foran Underfjæben, og Tænderne 

bre tetittilede üden at. bone bydele ærter: 

Forſte Par Neſebore rorformige, andet Par ſimple 

Aabninger. Gjællefpalten temmelig ftor, omtrent 

lig med 1 af Totallængden, naaende et langt 

Stykke ned forbi Begyndelſen af Bryftfinnernes 

Rod.” Forſte Rygfinne tæt forbunden med en tyk, 

tagformig Hududvidelfe, fom ffjuler dens Form og 

Beffaffenhed, og giver den Udſeende næften ſom 

en Fidtſinne. Bugſkivens Længdegjennemfnit ud- 

gjør omtrent 2 af Totallængden, og dens Rand er 

glat, eller uden tydelige Fryndfer. Kroppen kan— 

tet, idet de tornevæbnede Beenknuder, ſom be- 

dæffe Huden, nogle Steder antage en betydelig 

Størrelfe, og danne Længderæffer; tre ſaadanne 

Næffer tagttages paa hver Side, og desuden en 

RNæffe paa Ryggens ffarpe Kant fra Hovedet til 

førfte Rygfinne. Finnernes Straaler forfynede 

hver (Bugfinnerne undtagne) med en eller flere 
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Længderæffer af Torneknuder. Finnernes Straa— 

Fetal er 

Rygf. s+11; Bryftf. 20; Bugf. 6; Gadborf. 10; Halef. 13%). 
(6-8) (10-11). 

Schonevelde, Side 41: Lepus marinus nostras. i Synonymi, 

Worm, Museum pag. 269: Orbis Oceani. 

Pontoppidan, Atl. I, 648: Cyclopterus Lumpus. 

Pallas, Spic. Zool. fasc. VIIus, pag. 12: Cyclopterus minutus 

(den fpæde Unge). 

Muͤller, Prodr. n. 323: Cycl. Lumpus. 
Otto Fabricius, Faun. grønl. pag. 131 n. 92: Cycl. Lumpus. 

— — — — pag. 135 n. 94: Cycl. minutus. 

Olavius, Skagens Beffr, &. 163, n. 14: Cyclopterus Lumpus. 

Rathke, Zool. dan. Fasc. IV pag. 38: Gobius minutus (Ungen). 

Mitchill, Trans. of the New-York Soc. 1815, I, 480; Cyecl. 

coeruleus. » 

Shaw, Gen. Zool. V, II, 390: Cycl. pavonius. 

Zofman, Tidsſtr. f. Naturv. II, 373: Steenbideren. 

Faber, Tidsffr. f. Naturv. V, 251: Cycl. Lumpus. 

Cuvier, Ręn. animal, 2éme ed, II, 346: Cycl. Lumpus. 

— — — — Unm : Cycl. minutus Zool. dan. 

— — — — — Cycl. minutus Pall, 

Nilsſon, Prodr. S. 61: Cycl. Lumpus. 

— — — Cycl. minutus. 

Ross, App. to tlie second voyage et cæt. pag. XLVI: Cycl. 

minutus. 

Thompſon, Annals of nat. Hist. III, 38: Cycl. Lumpus. 

Fries, Vetenſtaps Acad. Handl. f. 1838, S. 226: Cycl. minutus. 

*) At Straaletallet fun er ringe og ſjalden Afvexling underkaſtet, 

øg at fom Følge deraf det normale Tal uden Vanſtelighed lader 

fig faftfætte, fynes af de følgende Tællinger at kunne fluttes : 

Total. 127; Rygf. 6411; Bryftf. 20; Bugf. 6; Gadbf. 10; Halef. 13. 

ENDEN EEN 0 6 
60 6 SSU HO SEMA 

AT FN 00 — 6 — 0 6 
SETE REESE 
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Pontoppidans Atlas I, tab. 27; Bloch, Fiſche Deutſchlands, 

tab. 90 (god). Disfe to Afbildninger fremftille den voxne Fiſk; 

ben ſpede Ingel findes derimod afbildet i Zool. dan. tab. 154 

(be tre nederfte Figurer paa Tavlen) og i Pallas's Spic. VII 

tab, II Fig. 7—9, 

Synonymien af denne Art udfordrer nogen Vidtlsftighed, og er iffe 
til ; —* 

ganſke fri for Vanſteligheder, hvilket beroer paa den ikke ubetydelige For— 

ffjæl, ber finder Sted mellem ben vorne Fiſt og AIngelen. Forelobigt 

Fan det anføres, at Worm har den Fortjenefte, førft, ſaavidt mig bes 

kjendt, at have gjort opmærffom paa Forffjællen mellem Kjonnene ”). — 

Efterat Dallas havde (paa ovenanforte Sted) beffrevet et ganffe ungt 

Individ under Navnet Cyclopterus minutus, optoges denne Ant i 

Syſtemerne, og beholdt fin Plads der indtil ben allernyeſte Tid, ftøttet 

ved denne udmarkede Naturforſkers Mutoritet ”) ; faa meget mere, ſom fun 

ganffe enfelte Zoologer havde Lejlighed til at underſoge bemeldte lille Fiſt. 

Forſt i Aaret 1839 fremfatte de befjendte Joologer Fries og Thompſon 

omtrent famtidigt ben Paaſtand, at Gobius minutus Zool. dan. og Cycl. 

minutus Pall, fun ere at anſee ſom Ingelen af Cycl. Lumpus””). 

Rigtigheden af denne Paaftand vil tilftræffeligt oplyfes ved ben følgende 

Beſtrivelſe. Det, fom har foranlediget Cuvier, og fenere Ross (fee 

*) Duum generum est, unum minus, purpurascentis in dorso 

coloris, saporis gratioris; hoc nostri Steenbid vocant; alte- 

rum majus, crassius, nigri et luridi coloris, carnis insvavis, 

nostris Quapſow. Parum externa differunt figura: adeo ut 

existemem, alterum marem, alterum fæminam esse.» Worm 

IO suppe 

+) Distinctissimam esse speciem facile apparuit, Pallas l. e. 

***) Ogſaa jeg har famtidigt næret denne Anſtuelſe, efter forſt (1836) 

at have truffet Cycl. minutus i Kattegattet, dernæft paa hele 

Norges Veftfyft næften lige til Hammerfeſt (1838—1839)) og 

efter tillige at have feet Individer fra Grønland; altſag omtrent 

fra alle be ſamme Lofaliteter, hvor Cycl, Lumpus forekommer. 

J min zoologiſke Dagbog fra Rejfen i Norge finder jeg nedffre- 

vet (Foraaret 1839): „det forekommer mig at fortjene en nær- 

mere Unberføgelfe, om Cycl, minutus virkeligt er en egen Art, 

og iffe fnarere den fpæde Ingel af Cycl. Lumpus.“ 
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Thompſon J. et); til at antage Pallas's Cycl, minutus og den i Zool. 

dan. afbildede Gobius minutus for forffjællige Arter, er, at Beſtri— 

velferne ikke ganſte ſtemme; men be have med Henfyn til fidfte Sfrift 

overſeet, at, medens Tegningen hører til Muͤllers Efterladenſtab, har 

Rathke forfattet Texten, deels efter Tegningen, deels, ſom det ſynes, 

efter dunkle Rejſeerindringer. Dans Synonymi er ganffe urigtig, og 

han fynes at have ſammenblandet to meget forffjællige Fiſke i Beſkri— 

velfen (fee Danmarks Fiſke I, 400). At Mirtchill's Cycl. coeru- 

leus fra Omegnen af Ny-Jork er identiff med vor Cycl. Lumpus, 

holder jeg, efter hang Beffrivelfe og Aſbildning, for aldeles utviolſomt. 

Shaw's Cycl: pavonius er blot en yngre, i Farve fra den vorne no— 

get afvigende Lumpus. Dog bør jeg anmærfe, at jeg fun paa anden 

Haand citerer denne ſidſte Forfatter, 

Havpadde er en gammel danſk Benaonelſe for denne 

gift, ſom forefommer hos Schonevelde, ffjendt under en 

lidt forandret Form, (Haffpodde), og paa den jydffe Befifyft 

endnu ſynes almindelig”). Jeg har føretruffet at betegne 

Slægten og Arten med dette Navn, fremfor med de i Katte— 

gattet brugelige, viſtnok ogſaa ældgamle, Navne, Steenbider 

eller Steenbid og Koabſo: fordi det forſte omfatter Arten i 

dens Heelfed, medens Navnet Steenbid fun betegner Hannen, 

Koabſo Hunnen. IJ det nordligfte Iydland (paa Kattegats— 

Kyften) har jeg ogſaa hørt Hunnen betegnes med Navnet 

Kulſo, paa de fyenſke Kyfter med Graaſo. Muller 

anfører urigtigt Rogn-Kexe fom denne Fiſts danffe Benæv- 

nelfe (vet hører udelukkende hjemme i Norge), og udelader de 

rette danffe Navne, ſom findes baade hos Pontoppidan og 

Worm, Forfattere, der af ham citeres, Dette beroer vel 

imidlertid fun paa en Tryffejl, eller en Linies Omfætning; thi 

man finder Navnene Steenbider og Kvabfo, faavelfom de 

x) Idetmindſte har jeg fra Thorsminde til Fanø iffe hørt nogen an- 

ben Benavnelſe. Maaffce fortjener det dog at bemarkes, at Hav— 

padde i den jydffe Bondeudtale bliver til 3avpajje. 

Benævnelfer. 
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islandffe Benævnelfer paa nærværende Fiff: Rodmage og 

Graa-Sleppa, optagne under n. 322 til Støren (Acipen- 

cer Sturio Linn,”). Naar Schonevelde angtver See— 

haeß (Søfhare) fom det ved Oſterſeen brugelige Navn for 

Havpadden, har han vel blot Hertugdommernes tydfftalende 

Indvaanere for Øje). 

Havpaddens Udſeende er faa plumpt, fnudret, hæsligt, 

med et Ord faa ejendommeligt, at den end ikke fan ſammen— 

lignes med nogen anden danſt Fiſk **x*x). Snarere funde man, 

hvad den ydre Form angaaer, finde nogen Lighed mellem den 

pg adffillige tropiffe Fiffe, fom de Søfarende betegne med Nav— 

hine Strygejærnfilte, Rofferffifle 140, 

Farven er hos de gamle Hanner 1 Legetiden graablaa, i det 

Violette, med ſmukt orangegul Bug og det Nederſte af Bryftfinnerne 

ligeledes prangegult; hos yngre Hanner og, fom jeg formoder, 

*) Blod er derved bleven vildledet med Henſyn til Storens is— 

landſke Benævnelfer, 

xx) Det funde her være Sted til af gjøre opmærffom paa en Notice hos 

Olavius (1, ce. S. 371), ifølge hvilfen ved Skagen Atkvaſt 

ffulbe være Benævneljen for ,Rognbælger af Rognkelſen, ſom 

opdrive af Havet“, faa meget mere, ſom denne Angivelfe er op— 

tagen i Molbechs Dialeftlericon. Jeg formoder, at Olavius 

har forvexlet Wghylſtrene af Buccinum undatum og Fusus an- 

tiquus med Rognmasſer af Havpadden (paa Islandſt Grogn- 

Fellfe), og at det anførte Navn gjalder de forſte. Thi Intet er fæd- 

vanligere, end at træffe disſes Wghylſtre pan Kattegattets Kyfter, 

hvorfor de ogſaa næften overalt betegnes med beftemte Navne; 

medens jeg derimod aldrig erindrer at have feet de fidfte, 

XXX) Dens Haslighed foranlediger følgende Udbrud hos Peter Daſs 

(nordlandſte Trompet S. 76): 

„Du Steenbid! hvi grimer faa ilde din Flab, 

Hvi eft Du faa ſtrubbed og fuld udaf Skab? 

Siig, eft Du befængt med Frantſoſer?“ 

) Slægten Ostracion Linn. 
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ogſaa hos ældre Hanner udenfor Legetiden ere Farverne mindre 
levende og fmuffe). Hunnen er overalt graabrun eller ſortgraa, 

dog morkere paa Myggen, lyſere under Bugen (deraf de ovenanførte 

Navne, Kulſo og Graaſo). Mod Sidernes anden Længde 

ræffe af Beenknuder bliver Farven lyſere (gaaer til Cr. fra 

Sortegraat over til Blaagraat eller Gulgraat); felve Knuderne 

ere fortegraa i de to overſte Stderæffer, i den nederfte derimod 

hvidagtige. Levende Unger af henimod fo Tommers Længde har 

jeg fundet fmuft olivengronne med mange ſmaa, forte Plætter, om— 

trent af Knappenaalshoveders Storrelſe; Hale og Bug ſolofarvede, 
Hovedets Sider med Mesfingffjær, Finnerne hvide; Pupillen 

ſmaragdfarvet, ſtinnende, omgivet af en guldglindſende Ring. 

De endnu mindre Unger (af omtrent en halv Tommes Længde) 

har jeg fundet lyſt-olivenfarvede med en noget utydelig hvid 

Plæt foran førfte Rygfinne, fem iojnefaldende hvide Platter 

mellem forſte Rygfinne og Halefinnens Rod, en hvid Længde 

firibe paa hver Side bag Øjet, en hvid, i det Blaagronne 

ſpillende Tværftribe mellem Øjnene, og en lignende Stribe 
udgagende fra hvert Ojes forrefte Rand fremad og konverge— 
rende; disfe tre fidftomtalte Striber danne tilſammen en Tri— 

angel, og give Fiffen et ejendommeligt og pudſeerligt Udfeende. 
Mærfes maa imidlertid, at juſt ikke altid en fuldkommen 

Triangel dannes hos fmaa Individer, og at jeg har feet nogle, 
hvor alle Plætter og Striber vare, iffe hvide, men ruft- 
farvede, Endvidere fortjener at anføres, at Individer af en 
halv Tommes Længde allerede ere ganffe uigjennemſigtige, me- 
dens Fiffeyngel ellers plejer at være gjennemffinnende. 

*) Efter Fabricius ffulle Hannerne ſom ofteſt have en hvid Plat 
paa Siden, der endog ffal findes hos de nyfødte Unger. Jeg har 
hverfen felv iagttaget en ſaadan, eller hos andre Forfattere fundet 

noget bemarket herom, 
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Udmaalinger. 

Totallængde: A 127; B 44475 0 447%); 

ſtorſte Højde **8) (omtrent over Bryftfinnernes Spidfe); A 427; B 

— overs a60643 * 

Hojden foran Halefinnens Rod: A 12477; B 1777; 0 533 

ſtorſte Toykkelſe lidt foran Gadboret): A 247; B * CET KIEJS 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 47; B 27; C 2"; 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Gjættelangets — Raͤnd8 

BST 

Hovedets Højde over Øjnenes Midte: A 227; B 347; C 1”; 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: A 14775 B-9175 (51745 

bet opſpilede Gabs Brede indvendigt FAR 103715" IEEE 

Wrellemtjæbebenenesrtængpes CA HI SEE ON GES 

=verkjæbebenenetsLængoer Aros BELLS HESTE 

Underfjæbeng Længde til Ledforbindeljen: A 1573 B 137 6775 

Afſtanden f. Snudeſpidſen til for, Neſebor: A817; BI“; 37; 

forreſte Neſebors ſtorſte Gjennemſnit: A 13775 B 133 SELE: 

Afſtanden mel ſorr og bageſſe Reſfkkß 8 

bageſte Neſebors ſtorſte Gjennemſnit: A 4/75 B13043 

den indbyrdes HE mel. fore, Dar rele SAT OVS BASE 33745 

De to forſte Individer fra Kattegattet, det tredie fra det fydlige 

Grønland. Markes bor forelobigt, at adffillige Maal hos denne 

Fiſt iffe funne gives med den fuldkomneſte Nojagtighed paa Grund 

af Legemets Blodhed, hvorved Delene let forſtydes; pan Grund af 

Hudens Tykkelſe o. ſ. v. 

Bed bette Maal bør markes, at det er taget af Fiffen i en hæn- 

gende Tilſtand; naar ben ligger, bliver den paa Grund af fin 

Blodhed ſammentrykket, og altſaa højere; endvidere maa markes, 

at Maalet mod Sædvane er taget fra Spidſen af Rygfinnern, 

hvilfet ben ejendommelige Form her gjør nødvendigt. 

Hos ſmaa Individer er Tyffelfen forholdsvis betydeligt ſtorre; 

ſaaledes hos et Individ af 21" felve Kroppens Tykkelſe 6" og 

naar de fremragende Hornknuder medregnes bliver Tyffelfen endog 

73“ eller derover; hos et Individ af 154/7 i førfte Tilfælbe 57”, 

ifidjle omtrent" 0” pre 
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Den indbyrdes Afſt. mell. bag. Par Neſeb.: A153 BI93 54775 

Afſtanden fra bageſte Neſebor til Øjets nærmefte Rand: A 43““; 

B 54375 0 133 
Afſtanden fra Snudeſpidſens Midte til Ojehulens forreſte Rand: 

EAN 66666 

Ojets Lengdegjennemſnit: A 875; B 977; C 33*); 

Øjets Hojdegjennemſnit: A 8”; B 9775 C 347”; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 27; B 2,57; C 83; 

Afſtanden fra Ojets nederfte Rand til Hovedets Underflade A 21"; 

BEREGN 

Afſtanden fra Sjehulens bageſte Rand til Forgjallelaagets bageſte 

Rand: A 93/75 B 114“3 G 347; 

Gjellelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 87; B 111775 0 3; 

Gjællefpaltens Længde: A 23“3 B 98, GÆR 

Ufftand fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: A 41/7; 

BET AS CREST 

førfte Rygfinnes Lengdeſtrekning: A 347; B 417; C 157%x); 

den oprejfte forſte Rygfi. ſtorſte Hejde: A 15”; B18%”5 C133 
Afſtanden mell. førfte og anden Rygfin.:A 164, BG 

anden Rygfinnes Længdeftræfning: A 273 B 217; 0 9"; 

den oprejfte anden Rygfinnes Hjde: A 2177; B 22/7; (7111; 

anden Rygfinnes Afſt. fra Halefin. Rod: A16“; B161775 C 57; 

Bryſtfinnernes ftørfte Længde fra Roden — Bugen36 

— GM 

Bryſtfinnernes Brede ved Roben: A 22177, B 217; € 7191; 

Bryftfinnernes Længde fra Roden foroven: A 27; B 217; O 83 

Afſtanden fra Snudeſpidſen til Bugſtivens —— LSE: 

BP SAG SIGE 

Buſtien Læhaver ARS BI0E7 GE TUT 

— Brede ARS BID VE SHERG 1UT 5 

x) Hos et Individ af 21” — udgjor Øjets Længdegjennemfnit 

næften 2“. 

**) Ved dette Maal er at mærfe, at den tykke, fra Nakken begyndende, 

Hududvidelſe, ſom indeflutter Rygfinnen fortil, her er medregnet, 

fordi Grændfen uden Disfeftion iffe vel fan angives, Maalet er 

derfor meget ſtorre, end det, taget fra ſelve Rygfinnens forreſte 

Rand, vilde blive, 
Danmarks Siffe, ll. 39 
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Gadb. Afftand fra Bugffivens bag. Rand: A 22475 B24“; 01133; 

Gadborets Lengdegjennemſnit ): A 6/7; B 677; 0 117”; 

Afſtanden mellem Gadboret og Gadborfinnens Begyndelſe: A 22"; 

BER SES 

Gadborfinnens Længdeftræfning: A 2177; B 263 C 77; 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 21“; B 27; € 7"; 

Gadborfin. Afftand fra Halefin. Rod: A 11/7; B 153 C 4177; 

Halefinnens Længde paa Siderne fra Roden: A 237; B23“3 C9""5 

Halefinnens Længde + Midten: 'A 137; B 217; G 81"; 

den udſpilede Halefinnes ftørfte Brede: A 3”; B 4"; 1”. 

Med Henfyn til Længde er Hovedet fun af Middelftørrelfe, 

thi det indeholdes omtrent fire Gange 1 Totallengden**), men 

det har derimod en betydelig Højde og Tykkelſe. Dets Højde 

over Nakken er næmlig ſtorre (ofteft endog 1 betydelig Grad) 

end dets Længde +), og dets Højde over Øjets Midte ſtaaer 

fun lidet tilbage for dets Længde. Hovedets ſtorſte Tykkelſe ud— 

gjør ialmindelighed mere end <, eller henimod £, af dets Længde T). 

Den Plumphed i Formen, fom ved disfe Forhold betinges, for— 

øges yderligere ved Snudens Korthed og afſtumpede Beſtaffen— 

hed. Hovedets øverfte Flade eller Pandefladen er over Nakken 

i en ført Stræfning næften vandret, ffraaner derpaa ſtæerkt ned 

til Øjnene, og bliver foran disfe temmelig lodret; dog ſynes 

Formen hos denne Deel af Profilen at være ikke ubetydelig 

individuel Forffjællighed underfaftet. Hovedets underſte Flade 

vifer en meget ſterk Sfraaning. Da Hovedets Sideflader ere 

næften parallele, og fun foran Øjnene fonvergere i en meget 

ubetydelig Grad, erholder faavel Panden ſom Hovedets Under— 

%) Analpapillen eller ben hele Gadborregion er her medregnet. 

xx) Hog fmaa Yndivider er Hovedet forholdsviis noget ftørre'; hos et 

Individ paa 21 Linier, var Hovedets Længde 6 Linier, eller inde— 

holdtes fun 31 Gange i Totallangden. 

xxx) Dette gjælder bog iffe ſmaa Individer, hos hvilfe Højden over Nak— 

fen iffe naaer Hovedets Længde, 

+) Hos Unger har jeg fundet Breden omtrent lig med Længden. 
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flade en meget betydelig Brede, og frembyde ſtore Flader med 

ringe eller næften ingen Konvexitet. Hovedets Form nærmer 

fig altfaa noget til det Kubiſfe. Mundſpalten er næften 

horisontal, eller vifer fun en meget ringe Sfraaning; den er 

lille, og naaer, Snudens Korthed uagtet, næppe Øjets forrefte 

Rand. SOverfjæben lægger fig ret tydeligt, ſtjondt fun i ringe 

Grad, frem over Underfjæben. Læberne ere temmelig ſmaa 

og hudagtige. Tænderne meget fmaa, men forholdsviis 

ftærfe, fegledannede, ſpidſe og tilbagefrummede; deres Antal 

er ftort, og de danne i begge Kjæber Kardebaand, fom fortil 

ere bredere, mod Siderne tilſpidſes. Et baade ftærft og tem— 

melig ſtort Kjæbeferl findes faavel i Overkjeben fom + Un— 

derfjæben bag Tænderne, Tungen af en overordentlig Stør- 

relfe og Brede, faa at den næften naaer frem til Tænderne, 

og faa at fige fylder Mundhulen; af Form er den ftærft fon: 

ver, fa næften kugledannet; ovenpaa er den forfønet med en 

flor Mængde ſmaa Papiller, fortil og forneden vel adffilt fra 
Mundhulens Bund. Svælgtænderne ere omtrent af Form 

ſom Kjæbetænderne, førte, meget ftærfe, krumme og i ſtort An— 

tal; men der findes fun en tandbærende Knogle paa hver Side 

oven i Svælget (ligefom nede i Svælget): denne er af et ure— 

gelmæsfigt -ovalt eller fnarere halvmaanedannet Omrids; det 

nederſte Svælgbeen af en fortere, bredere og mere regel— 

mæsfigt oval Form. Forreſte Næfebor ligger noget nær- 

mere Ojehulens forrefte Mand end Snudeſpidſen (denne regnet 

fra Mellemkjebebenenes Sammenſtoden fortil), omtrent i Linie 

med Pupillens øverfte Rand; det er forfønet med et temmelig 

fort, fuldftændigt Hudrør, af Form fom en i Enden afffaaren 

Kegle. Det bageſte Næfebor ligger temmelig langt fra 

det forrefte (længere fra dette end fra Ojehulen), og meget 

højere end dette, omtrent i Linie med Øjehuleng overſte Rand ; 

det er meget lille, næften fom en ſimpel Kirtelaabning, kredsrundt, 

uden egentlig Hududvidelſe, men blot med lidt ophøjet Rand. Den 

32% 
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indbyrdes Afſtand mellem det bagefte Par Næfebore er om: 

trent ligefaaftor ſom Afſtanden fra Snudefpidfen til Ojets for- 

refte Rand, og omtrent en halv Gang ftørre end den indbyrdes 

Afſtand mellem det førrefte Par Neſebore. Øjet, fom ligger 

meget højt, med den øverfte Rand omtrent i Pandefladen, og 

ſom vifer fig af næften fuldkomment fredsrund Form, er tem— 

melig lille 1 Forhold til Hovedets Størrelfe; hos voxne Indi— 

vider indeholdes dets Lengdegjennemſnit (der omtrent er ligt 

med Højdegjennemfnittet) 44 til fem Gange i Hovedets Længde, 

omtrent tre Gange i Pandens Brede mellem Øjnene, næften 

ligefaa meget i Afſtanden fra Øjets nederfte Rand til Hove 

dets Underflade og mere end to Gange 1 Afftanden fra Øjets 

bagefte Rand til Gjællelaagets bagefte Rand. Kinden har, 

paa Grund af Hovedets Form, en ikke ubetydelig Udftræfning. 

Gjællefpalten begynder foroven omtrent i Linie med Dje— 

hulens everſte Rand, og ender forneden omtrent i Linie med 

Bryſtfinnens fjette eller fyvende Straale og under Forgjælles 

laagets bagefte Rand; den indffjærer fig altfaa fun i ringe 

Grad iHovedets Underflade, eller danner blot en ſimpel Skraa— 

ſpalte, men har ikke deſto mindre, paa Grund af Hovedets 

Hojde, en ret betydelig Storrelſe (dens Lengde er omtrent lig 

med Hovedets halve Højde over Nakken, eller med 4 af Total: 

længden). Paa Grund af Gjællefpaltens Beffaffenhed, den 

tyffe Hudbeflædning og de ftærfe Muffellag fan man fun ved 

Disſektion faae en nøjagtig Kundffab om Gjælleftraaler- 

nes Antal og Beſtaffenhed; de ere fer i Tallet, men vidtad— 

ſtilte to Grupper, idet fire ligge mere mod Siden, de to gys 

rige derimod paa Underfladen, langt fra de forſt omtalte, dog, 

formedelft Hovedets Brede, ogſaa langt fra de ſidſte paa den 

anden Side. Af Form ere Gjælleftraalerne langſtrakte, meget 

tynde, ftærft tilſpidſede og ſabelagtigt krummede; deres Spidfer 

ere mere eller mindre tydeligt bolgeformigt bojede. Det in— 

derſte Par Gjællebuer er paa den indre Side heelt faſt— 
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vøret til Mundhulen, og har fun en Rakke Gjælleblade; 

altfaa forefindes fun tre Par frie Gjallebuer med dobbelte 

Gjælleblade. Hvad Forlængelferne paa Buernes øvre 

fonfave Side angaaer, da fremtræde ligeledes to Rakker af 

disſe paa de fre yderfte Par Buer, medens derimod det inderfte 

Par fun har den ydre Ræffe. Paa den yderfte Gjællebue har 

jeg fundet otte Forlengelſer i den ydre, fyv i den indre Ræffe; 

paa den næfte Bue ſyv i den ydre, otte i den indre Ræffe, paa 

den tredie Bue otte i den ydre og ligeſaamange 1 den indre 

Rakke; endelig paa den fidfte Bue otte i den ydre Rakke. 

gorlængelferne alleſammen temmelig ſmaa, uden dog at funne 

faldes Knuder; af Form ere de næmlig ſammentrykkede og ftærft 

tilfpidfede. For Folelfen vife de fig noget ffarpe, og naar man 

underføger dem med en ſtark Lupe efler under Mifroffopet, op— 

dager man ogfaa, iſer imod Enden af dem, nogle ſpidſe Frem— 

ragninger eller Torne; derimod fynes mig næppe, at Talen 

her fan være om egentlige Tænder, En vel udviklet Bigjælle 

er hæftet paa Gjællelaagets Indre Side under Forgjællelaaget ; den 

beftaaer af omtrent tredive, temmelig lange, traaddannede Legemer. 

Kroppen, ſom ſtrax bag Hovedet hæver fig højt 1 Vej 

ret, og ligeſom er pukkelrygget, udmarker fig fremdeles ved en 

færegen fantet Form. Bugen er næmlig i en lang Stræfning 

(lige fra Struben til Gadborfinnen) flad og bred, og hver af 

Kroppens Sideflader deles ved en, nedenfor Hojdens Midte 

fremragende, Længderæffe af ftærfe Knuder i to mindre Fla— 

der), fom fløde ſammen under en meget ſtump Vinkel; de 

*) En anden Længderæffe af Knuder viſer fig lidt ovenfor Hojdens 

Midte, og man funde altſaa fige, at hver Sideflade deleg i tre 

mindre; men da den fidfte Knuderakke tildeels beftaner af meget 

mindre Knuder, og da de to øverfte Sideflader næppe (i al Fald 

iffe ret mærfeligt) danne nogen Vinkel med hinanden, har jeg 

her, hvor Henſigten er at give en Foreftilling om bet meft Paa— 

faldende i Formen, iffe taget Henſyn til denne midterſte Sideflade, 
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nederſte Sideflader fonvergere lidt nedad mod Bugen, men me— 

get ftærfere fonvergere de overſte, faa at de foroven fløde ſam— 

men under en meget ſpids Vinkel, hvorved Kroppens Rygflade 

faa at fige aldeles forfvinder, eller 1 den ſtorſte Stræfning bli; 

ver ffarp, og i al Fald førft fan figes at træde frem allerbageft 

paa Halen' bag anden Rygfinne. Da Kroppen efterhaanden 

mød Halen aftager ftærft 1 Højde, ligefom 1 Tykkelſe, kunde 

man falde dens Form pyramidalſt. Forſte Rygfinne inde: 

fluttes faaledes af en fra Nakken fig hævende, næften bruffagtig 

og ffarp Hudkam, at dens egentlige Begyndelfe flet ikke fan 

ſtjelnes, og at blot Spidferne af de bagefte Straaler funne 

ffimtes gjennem Huden. Efterat Finnen fuldſtændigt er disfe- 
feret ud af Huden, feer man, at den vel begynder temmelig 

langt bag Nakken, men ikke deftomindre indtager en ikke ube- 

fydelig Længdeftræfning (næften dobbelt faa ſtor fom Længden 

af dens højefte Straale), idet dens Straaler ere temmelig vidt 

adffilte fra hverandre. Man erffender endvidere, at alle Straa— 

lerne ere ſimple og uleddede, eller virfelige Pigſtraaler ), ſtjondt 

tynde, fvage, bøjelige, tildeels i Enden bolgeformigt bugtede. 

Jeg har fundet indtil otte Straaler, mende to fidfte meget fmaa, 

ſtjulte den tyffe Hud; forſte Straale noget fortere end an: 

Den, denne Midt kortere end tredie, femte den længfte. Afſtan— 

den mellem førfte og anden Rygfinne er fun fort, men vifer 

dog en iffe ringe individuel Afvexling; den indeholdes fra otte 

til henimod” tr Gange i Totallængden. Dette Mellemrum vi— 

fer fig temmelig bredt og fladt, og ſynes ſaaledes at gjøre en 

Undtagelſe fra, hvad ovenfor er fagt om Ryggens Skarphed; 

dog er denne Undtagelſe mere tilſyneladende end virfelig, idet 

*) At Bavpadden er en virfelig pigfinnet Fiſt, fremgaaer ogfan af 

de øvrige Finners Beſkrivelſe. Ligeledes hører den følgende 

Slægt, Liparis, til de Pigfinnede. Da Syftematifen imidlertid 

i et fauniſtiſt Sfrift er af ringere Betydning, har jeg troet, 

her at funne bibeholde Cuviers Anordning. 
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den ikke beroer paa en Forandring i felve Ryggens Form, men 

fun bevirfes ved et Par ſtore Beenknuder, fom her ere anbragte 

paa hver Side af Ryglinien. Anden Rygfinnes Længde 

ftræfning indeholdes omtrent fer Gange i Totallængden, og er 

i Regelen iffe meget ftørre end dens egen ſtorſte Højde; denne 

Finne er altfaa temmelig fort men forholdsvis høj. Dens 

Form er uregelmæsfigt firfantet, fortil hojeſt og med de øverfte 

Hjørner afrundede; fjerde Straale plejer at være den længfle, 

men er fun lidet fænger end tredie og femte; anden Straale 

har omtrent 2 af fjerde Straales Længde, medens forſte Straale 

iffe engang nager Halvdelen af den ſtorſte Straales Længde ; 

efter fjerde og femte Straale aftage Straalerne gradeviis, faa 

at fidfte er ligeſaa lang ſom førfte, ofte vel ogſaa lidt længer. 

Forſte Straale fimpel eller uden Led; anden og tredie 

Straale leddede, dog faa fvagt, at der udfordres en ftærf Lupe 

til at bemærfe det; fjerde Straale utydeligt og i ringe Grad 

floftet, faa af det forſt, efterat Straalen er fuldftændigt disſekeret 

ud af Bindehuden, fan iagttages; femte til tiende Straale 
tydeligt kloftede; ellevte derimod faa utydeligt, at der atter 

udfordres Disſektion, for at afgjore Forholdets Virkelighed. 

Afſtanden mellem anden Rygfinnes Ophor og Halefinnens Rod 

lille, men med temmelig betydelig individuel Afvexling; dog er 

det altid noget fortere end anden Rygfinnes Længdeftræfning. 

Bryſtfinnerne udmærfe fig ven deres Brede, og ved den 

forte, halvmaanedannede Form, de vife, naar de udfviles; de 

ere tilhæftede lavt og meget ffraat; den vverfte-bagefte Ende 

af deres Tilhæftningslinte falder omtrent i ſamme Længdelinie 

ſom Forgjællelaagets nederfte Rand; den nederfte-forrefte Ende 

omtrent under Øjets bagefte Rand. Bryftfinnens Længde, maalt 

fra Roden foroven, er omtrent lig med Breden ved Roden, og 

indeholdes fer til henimod fyv Gange i Totallængden. Naar 

derimod Bryſtfinnens ſtorſte Længde tages fra Roden forneden 

og fortil, bliver Forholdet ganffe anderledes; dog felv 1 dette 
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Tilfælde ſtaager Længden tilbage for den udſpilede Finnes ſtorſte 

Brede. Forſte Straale fun ganffe ubetydeligt fortere end 

anden: denne er den længfte, men atter fun næften umærfeligt 

længer end tredie; de følgende aftage temmelig jævnt, med 

Undtagelſe af-et Par af de fidfte, fom aftage i ftærfere For— 

hold end de foregaaende; ſidſte Straale har iffe ftort mere end 

21 af anden Straales Længde. De tretten eler fjorten førfte 

Straaler ere fløftede (den førfte dog mindre tydeligt), de fer 

eller fyv nederfte derimod enfelte. Den af Bugfinnerne 

dannede Sugeffive tager fin Begyndelfe tæt bag Struben, om— 

trent i Linie med Bryſtfinnernes forrefte Rand, eller fun meget 

lidt bag denne; dens Afſtand fra Snudeſpidſen er omtrent lig 

med i af Totallængden, eller med dens egen Længde; dog finder 

heri nogen individuel Afvexling Sted. Dens Brede lidt 

ringere end Længden; Formen bredt-oval, noget fmallere fortil; 

den bedæffende Hud er rynket og ligeſom vortet, vifer i Mid— 

ten Omridſet af et mindre, næften kredsrundt, dog fortil bredere 

Skjold, og tæt omkring dette femten, noget uregelmæsfige 

Smaafredfe, der + Form funne fammenlignes med Somhove— 

der. Den atter disfe omſluttende, brede Hudrand er glat eller 

iffe deelt i Fryndſer (idetmindſte ikke tydelig) )Y. Om de tolv 

Straaler (fer for hver Bugfinne), ſom underſtotte Bugffiven, 

kan man forſt erholde en beſtemt og nojagtig Foreſtilling efter 

en temmelig mojſommelig Disfeftion; ihvorvel Spidſerne af 

de fire bagefte paa hver Side rage lidt frem over Randen af 

Skivens Hud. Straalerne ere anbragte i fo meget nærftaaende 

Længderæffer, ſaaledes at hvert Par ven Roden næften ſtoder 

*) Man vil vel ved en opmarkſom Betragtning, ifær ved Lupens 

HSjælv, paa Skivens Underflade langs Randen, dog indenfor denne, 

bagtil funne bemærfe en Mængde overmaade [maa Fryndſer; men 

disſe naae ikke felve Fanden, og rage endnu mindre ud over 

denne, ſaaledes ſom Tilfældet er hos Slægtens anden nordiffe Art, 

Cycl. spinosus Fabr. 
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fammen; alle ere de ftærft krummede, de to førfte Par dog 

mere halvmaaneformigt, de fire ſidſte Par derimod faaledes, 

at de danne tydelige Vinkler (den indre, kortere Deel føder 

fammen med den meget fængere ydre omtrent under en vet 

Vinkel). Forſte Straale, den fortefte, er en tyk, ſterk, ſam— 

mentryffet og fantet, ſimpel Beenfiraale; det Samme er Til: 

fældet med den noget længere anden Straale; de følgende Par 

vife vel alle en ſterk, beenagtig Roddeel, men ere i Enden 

forlængede til leddede (dog ikke kloftede) Traade; tredie og 

fjerne Straale ere de lengſte, ſjette endnu meget længer end 

anden. Gadboret anbragt lidt foran Midten af Total: 

længden, omtrent under førfte Rygfinnes bagefte Deel og næ- 

ften midt imellem Bugffivens bagefte Rand og Gadborfinnens 

Begyndelfe (eller lidt nærmere den ſidſte); det er af Middel: 

ftorrelfe, fredsrundt, omgivet af fmaa Hudfolder eller Papiller. 

Tæt bag det findes hos Hannen en temmelig flor, tilfpidfet 

Gadborpapille, + Enden af hvilfen Generationsaabningen er 

anbragt. Gadborfinnen, hvis Længdeftræfning er lidt 

mindre end anden Rygfinnes Længdefiræfning, men omfrent lig 

med Afſtanden fra Gadborets bagefte Rand til dens egen for: 

refte Rand, begynder nær bag anden Rygfinnes Begyndelfe, 

men hører ogfaa førft op lidt bag dennes Ophor; den figner 

anden Rygfinne meget i Højde, Form o. f. v., men, naar den 

lægges ned, berører den næften med Enden af Straalerne 

Halefinnens Rod, medens anden Rygfinne dog ved en lille - 

Afftand er fjernet fra denne. Forſte Straale, den fortefte, er 

iffe flort mere end halvt faa lang fom anden, og har næppe 1 

af fjerde (den lengſte) Straales Længde; den er fimpel og 

uleddet, eller en Pigftraale; anden og tredie Straale leddede, 
men enkelte; de folgende tydeligt kloftede, undtagen ſidſte, ſom 

er udeelt. Det Styffe af Halen, ſom ligger mellem anden 

Rygfinnes og Gadborfinnens Ophor og Halefinnens Rod, har 

omtrent ligefaaftor Højde fom Længde, og dobbelt faa ſtor 
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Højde fom Tykkelſe. Halefinnen indeholdes, maalt fra Mid: 

ten af Roden, henimod fer Gange i Totallængden, eller er fun 

af Middelftørrelfe, men derimod bred; hvorfor den, da den 

bagtil er lige afffaaren, faner et plumpt Udfeende. Huden, 

fom forbinder Straalerne, er rummelig, eller tillader en bety- 

delig Udfpænding af disſe; den yderſte Straale paa hver Side 

er meget fort (den indeholdes omtrent tre Gange i de mel: 

femfte, fængfte Straaler), den næfte henimod dobbelt faa lang ; 

de øvrige mellemliggende af lige Længde, og tillige kloftede, 

medens de fo yderfte paa hver Side ere enfelte, 

Til Sidelinie fan intet Spor opdages. 

Huden ſtark og tyk; ifær spnaaer den enfelte Steder 

(mod Ryggen og Bugen) en meget betydelig Tykkelſe og lige— 

ſom bruffagtig Faſthed; den er temmelig løft forbunden med 

de underliggende Muffellag, faa at den med Lethed afdrages, 

og vifer da det mærfelige Forhold, at et meget tydeligt 

Pigmentlag, ſaaledes ſom fædvanligt fun findes paa Bug— 

hulens indre Flade o. ſ. v., her er affat mellem Hud og 

Muffler. Dette Pigmentlag er mod Ryggen fulfort, mod 

Bugen folvfarvet. Iſtedetfor Sfjæl er Huden bedæffet med 

tornevebnede Beenknuder i overordentligt ſtort Antal, 

men af meget forffjællig Størrelfe og i Regelen faa vidtftillede, 

at der lades betydelige aabne Rum mellem dem. Saadanne 

Knuder findes overalt paa Kroppen, undtagen paa Bugſtiven 

og i Axelhulerne; paa Hovedet ere fun Øjnene og Underlæben 

uden Knuder; paa Finnerne følger en eller flere Ræffer Knu— 

der hver Straale næften til Spidſen; men Bindehuden er 

nøgen og ligeledes Bryſtfinnernes indre Flade. Den allerftørfte 

Deel af disſe Beenknuder ere meget fmaa, lidet iojnefaldende, 

af en uregelmæsfig Kredsform, fladt-fonvere, væbnede hver med 

et temmelig ſtort Antal ſmaa, foniffe Knuder eller Torne. Men 

fremfor disfe utallige ſmaa, uden tilſyneladende Orden fpredte, 

Knuder udmærfe endeel andre fig ved Storrelſe, ved at være 
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ſtillede regelmesſigt i Længderæffer, tildeels ogſaa ved deres 

Form. Af faadanne iagttages langs hver Side tre Rekker. Den 

øverfte Ræffe tager fin Begyndelſe paa Hovedet, omtrent i Linte med 

Øjets forrefte Rand og tæt ovenover Øjehulen, følger Pande— 

fladens Siderande, og fortfættes 1 ſamme horizontale Linie (der 

falder lidt over Midten af Fiffens Højde) lige til Halefinnens 

Rod, dog faaledes, at Knuderne mod Slutningen aftage be- 

tydeligt i Storrelſe. Antallet af Knuderne fan omtrentlig 

anfættes til tyve eller nogle flere); de tre førfte ere anbragte 

over Øjet. Denne Knuderæffe ftaaer forreften tilbage for de 

følgende 1 Knudernes Størrelfe. Den anden Ræffe begynder 

under Gjallelaagets bageſte Spidſe, lidt nedenfor Midten af 

Højden, og naaer ligeſom foregaagende til Halefinnens Rod, 

men beftaaer fun af femten eller ferten Knuder; dog er det 

gjærne noget vanffeligt at beftemme Tallet, fordi Knuderne 

fra den femte eller fjette aftage faa meget i Storrelſe, af de 

gjøre Overgang eller nærme fig til Kroppens andre Knuder. 

Den tredie Ræffe ftræffer fig langs Bugfladens Siderande, 

dog fun omtrent fra Bugſkivens bagefte Rand til Gadborfin— 

nen, og beftaaer af et ringe Antal Knuder (fire, fem til fy), 
men alle af betydelig Storrelſe. Maaſkee funde man dog be- 

tragte fom et Slags Fortfættelfe af denne Rakke ſaavel nogle 

(fire eller fem) Knuder ovenfor Gadborfinnens Rod, hvilfe have 

noget mere end den almindelige Størrelfe, ſom paa den anden Side 

to Knuder, derere anbragte bageft paa Siderne af Hovedets Under: 

flade. Foruden disſe tre Sideræffer er ogſaa Ryggens ſtarpe, 

buede Kant foran forſte Rygfinne ſorſynet med en Rakke (ſex, ſyv 

eller otte), af hvilfe ſtundom to eller tre fmælte ſſammen til 

ſtorre Skjolde. Endelig udfyldes Mellemrummet mellem forſte 

og anden Rygfinne paa hver Side af to (ſtundom tre, ſtundom 

fun en) ftore Knuder, hvilke, fom ovenfor bemærfet, forandre 

*) Det højefte Antal, jeg har iagttaget, er 25. 
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Rygliniens Form paa dette Sted. Med Henfyn til Formen 

af disſe Ræffers Knuder, da ere de for en ſtor Deel af meget 

ftørre Længde end Brede, tagformigt fammentryffede fra Si: 

derne, faa at de blive forfynede med en ffarp Længdefam, og 

paa Midten af denne Kam væbnede med en tilbagefrummet 

Zorn. Af ſaadan Beffaffenhed ere alle Rygliniens Knuder og 

alle de paa Bugranden mellem Bugffiven og Gadborfinnen an— 

bragte; hvad derimod de to overſte Sideræffer angaaer, fun 

endeel af de forrefte. 

Efter at jeg i den foregagende Beffrivelfe næften ene har 

faget Henfyn til den voxne Fiſk, bliver def nu nødvendigt nær- 

mere at omtale Ungerne. Disſſe udmærfe fig i deres tidligſte 

Alder ven Hovedets Brede og Tyffelfe (Legemets forrefte Deel 

er næften fugledannet), og ved den tynde Hale, hvilfe Forhold 

give dem nøgen Lighed med en Haletudſe. Øjnene ere ftærft 

fremragende over Hovedets Flade; Beenknuder favnes endnu alde- 

leg; Ryggen flad og bred, ligeſom Hovedet, indtil førfte Ryg— 

finne, og denne, ffjøndt lille, aldeles fri og tydelig, af ſtorre 

Højde end Længdeftræfning. Saaledes har jeg fundet Yngel 

af tre til fire Linters Længde. — Hos Unger af fer til otte 

Liniers Længde er Forholdet allerede lidt forandret; den forrefte 

Deel af Legemet er noget mindre fugledannet og tyk i Sam— 

menligning med Halen, og en ſoag Hudkam begynder alle— 

rede at rejfe fig foran forſte Rygfinne”). Atter hos lidt 

ſtorre Exemplarer fremtræde efterhaanden Beenknuder, dog med 

megen individuel Afverling. Hos Unger af en Tommes Længde 

funne Længderæfferne af de ſtorre Beenknuder allerede ret tyde— 

ligt erfjendes paa Midten af Kroppen (uden at dog. derfor 

Kroppens kantede Form endnu beftemt er angivet), hvorimod 

x) Det er denne Form, fom er afbildet paa den ovenanforte Tavle i Zool. 

danica. Naar Rathke i Terten angiver, at denne Form fan naae 

to Tommers Længde, da tager han aabenbart Fejl (ximeligviis fordi 

han holder en forftørret Afbildning for en Fremſtilling af den natur— 

lige Storrelſe), ſtjondt viſtnok endeel individuel Afvexling finder Sted. 
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de ikke pleje at kunne forfølges til Haleſpidſen, før Totallæng- 

den omtrent udgjør 41 til 13 Tomme, De mindre Beenfnuder, 

der hos voxne Individer bedæffe hele Legemet, ſpores iffe ret 

tydeligt, før Totallængden overſtiger 12 Tomme. Ryggen 

plejer endnu tffe at have noget paafaldende + fin Form hos 

Exemplarer af il Tommes Længde; derimod har jeg hos Exem— 

plarer af 11 Tomme eller lidt derover fundet en ffarp Hud: 

pukkel foran førfte Rygfinne fuldkomment udviflet, og Rygfinnen 

fammenfmæltet med denne, faa af der med den betegnede Stor⸗ 

relſe ligeſom indtræder en pludſelig Forvandling, og Fiſken 

antager den Form, den ffal beholde. Torneknuderne, ſom danne 

Længderæffer, ere i deres forſte Tilftand af en Beffaffenhed, 

ſom er temmelig forffjællig fra den, der iagttages hos de Borne. 

De ere næmlig hojſere og fpidfere, og væbnede med et betydeligt 
Antal ſtore, fpidfe og tydelige Torne eller Saugtænder, hvilfe 

ere anbragte temmelig regelmæsfigt paa Beenknuden i nøget 

ffraa Længderæffer, Med Alderen afſlides og forfvinde efter— 

haanden disſe Tænder faaledes, at Knudens Overflade for det 

blotte Øje fun har etſchagrinagtigt Udfeende. — Pallas har 

beffrevet en Unge af en Tommes Længde, hos hvilfen netop 

Beenknuderne begyndte at vife fig. Med Henfyn til de tre 

Knuder, han angiver fom anbragte paa Snuden (rostro supra 

os trituberculoso), bør vel mærfes, hvad han felv udhæver, at 

Exemplaret ſynes at have været halvtørret, før det fom i Bræn- 

deviin. Disſe tre Knuder, fom flet iffe nærmere beffrives, 

ere, efter min Mening, ikke andet end den forrefte Ende af 

Infraorbitalbenene og Mellemfjæbebenenes opſtigende Apofyſe, 

hvilfe, paa Grund af Torringen, træde frem; hvad man felv 

hos Individer, fom ere opbevarede i ſterk Spiritus, ſtundom 

ſporer, uden nogen foregagende Torring. 

Bughulens Vagge ere ſologlindſende eller rettere perle— — — 

moderfarvede. Lengden af Bughulen belob ſig hos et Individ 

af 103 Tommers Længde til 33 Tommer, eller omtrent 1 af 
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Totallængden, Højden til lidt mere end to Tommer. En ikke ube- 

tydelig Deel af Bughulens Længde ligger bag Gadboret (om— 

trent en Tomme). Leveren har jeg fundet udmærfet ved en 

meget levende. Teglfteensfarve; den beftaaer af en overmaade 

lille (næften rudimentær) højre Lav, og en meget flor, bred, 

fladtrykket, næften kreds- eller ſtiveformig venſtre Lap (omtrent 

12 Tomme lang, 13 Tomme bred). Galdeblaeren meget 

lille, temmelig fugledannet, gulbrun, liggende heelt fremme mod 

Mellemgulvet i en Bugtning af Tarmen. Tarmekanalen 

har en meget betydelig Længde (meget længer end Kiffens To— 

tallengde). Spiſeroret ganffe fort, men ligeſaa vidt ſom 

Maven, indvendigt med omtrent femten eller ſexten, ftærft frem— 

ſpringende, fynde eller bladagtige Lengdefolder. Den egentlige 

Mave ftor (omtrent lig med 1 af Totallængden), vid, ſak— 

dannet, indvendigt med fem eller fer tynde, bladdannede Længde: 

folder. Den fremadrettede Portnerdeel er meget flor (om; 

trent af lige Længde med den egentlige Mave) og tyk, ſtjondt 

meget tyndere end felve Maven. Omkring Portneren ere 

en Mængde Blindtarme (over tyve) anbragte, hvilfe ere af 

middelmaadig Længde, tynde, i Enden deelte. Den færdeles 

lange men tynde Tarm er fammenfnoet i flere Bugtninger; 

den overgaaer flere Gange Fiffens Totallængde. Generations— 

organerne have hos begge Kjon en meget betydelig Stor— 

relfe i Legetiden, tfær dog hos Hunnerne”); Teſtiklerne ere 

afen meget ſmukmalkehvid Farve, og viſe omtrent ſamme bugtede og 

krollede Form fom den hos Torffene forekommende. Rognfæffen 

dybt kloftet eller dobbelt. Rognfornene ftore, af en ſmuk 

orangerod eller rofenrod Farve").  Milten meget lille, 

*) Det er de overordentligt ſtore Rognmasſer, der have givet Anled— 

ning til det gamle nordiſte Navn for Arten, Hrognkellſe, det nuvæ- 

rende norſte Rognkexe. 

**) Efter Otto Fabricius ſtulle Æggene ogſaa viſe ſig hvide, gule, him— 

melblaa eller grønne; men han angiver ikke, om denne Afverling i 
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morkebrun, afrundet men noget fladtrykket, beliggende langt 

fremme i Bughulen. Nyrerne ſtore, med temmelig lang 

Uringang og overmaade ſtor Urinblære. Svømmeblære 

har jeg ikke kunnet opdage”). 

Beenraden er, fom i Slægtsfarafteren angivet, bruſt— 

agtig og blod. Mellemfjæbebenene tyffe, næften plumpe, 

af Middelftørrelfe, 1 Enden tilſpidſede, med ført, opſtigende 

Apofyſe (omtrent af Sidegrenens halve Lengde). Overkjc— 

bebenene noget ſtorre end Mellemfjæbebenene, plumpe, i Enden 

tilſpidſede eller tynde, den overſte Deel ftærft opſpulmet og krum— 

met, eller forenet med det øvrige Been under en Vinkel. Paa Over— 

fjæbebenets bagefte Rand mod Enden (omtrent i 2 af Længden) 

iagttages en fremragende Vinfel. Underfjæbeng Grene 

fyffe men ikke høje; de ere forfynede med en ſtor Deel Gru— 

ber og Udhulinger for Slimkirtler. Ojebenene ere, ffjøndt 

tynde, dog meget ftærft udviklede; de danne en uafbrudt og 

temmelig bred Kjæde lige til Forgjællelaaget, med hois forreſte 

Rand det bagefte Djebeens bagefte Rand er forenet. Over— 

fladen er ujævn, i en ſtor Deel af Længden forfynet med en 

horizontal Kjol; det bageſte Øjebeen vifer fer eller fyv Længde- 

ftriber (eller rettere ſtraaleformigt divergerende Længdelinter). 

Panden færdeles bred og flad, endog noget fonfav eller 

fordybet paatværs mellem Øjnene; forſt allerbageft i Nakken 

fremtræder en lille, tynd og blød Kam. Hjærneffallen er 

fun af pergamentagtig Faſthed. Forgjællelaaget er af 

middelmaadig Størrelfe, halvmaanedannet, dog ſmalt, med me— 

get ujævn Overflade og forſynet med nogle Slimgruber. 

Gjellelaagsſtykket lille, temmelig regelmæsfigt trian— 

gulært, med Toppunktet vendt lige ned; dets forreſte Deel, 

Farve flager i nogen Forbindelfe med den mere eller mindre frem» 

rykkede Udsifling. 

*) Heller iffe hos Cycl. spinosus. Blod) og Cuvier angive imid- 

lertid en Svømmeblære. 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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fom forbinder fig med Forgjellelaaget, er temmelig tyk; den 

øvrige derimod fynd, med fire efler fem divergerende Striber. 

Unvergjællelaaget har en ret ejendommelig Form; det 

danner næmlig en Vinkel, ſom indeſlutter Gjaellelaagsſtykkets 

nedadvendte, fpidfe Toppunkt mellem fine Been. Vinkelens 

bageſte Been er meget ſmalt, linieformigt, langt, og ftræffer 

fig vp 1 Linie med Gjallelaagsſtykkets overſte Rand; det for- 

refte Been endeel fortere, af tilfpidfet Form; den vvrige 

fremadrettede Deel af Undergjællelaaget er 1 Enden afrundet, 

paa Overfladen forſynet med nogle Lengdeſtriber. Mellem: 

gjællelaaget af en meget langſtrakt Form, bagtil bredere, 

fortil efterhaanden aftagende, færdeleg tyndt, men med meget 

ujævn og ftærft ftribet Overflade. Det af Skulder- og 

Armapvparatet dannede Bælte er meget ſtarkt udviklet, og 

Dverarmbenets indre Flade har en betydelig Brede, Den 

ravnenæbdannede Fortfættelfe færdeles flor og tyk, 

ffjøndt blød. Bæffenbenene ere ſammenvoxede til en fort, 

bagtil bredt afrundet, Plade eller Skjold, hvilket paa Under: 

fladen har fo ſtore Fordybninger til Optagelſen af Muffler. 

Forreft og mod Siden udfender hvert af Bæffenbenene en ftor, 

frem: og indadrettet Apofyſe; disſe to Apofyſer fløde fortil 

fammen i en Spids, der ikke naaer heelt hen til Overarmbe— 

nene. Fra Bakkenbenets øverfte eller indre Flade udgaae paa 

hver Side i Retningen opad og fremad fo overmaade ſtore og 

flærfe Apofyfer; det forrefte Par af disſe Apofyſer udbreder 

fig betydeligt mod Enden, og forener fig med Overarmbenene; 

det bagefte Par ender tilſpidſet. Rygraden beftaaer af 29 

Hvirvler: ti Bughvirvler og nitten Halehviroler; de to førfte 

Halehvirvler funde paa en Maade, ſtjondt forſynede med be— 

tydelige nedſtigende Tornefortfættelfer, regnes til Bughvirv— 

ferne, da de ligge over Bughulen. 

De faa gronlandſke Individer af det vorne Dyrs 

Form, fom jeg har feet, vare højere og forholdsvis mere 
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ſammentrykkede end be norſte og danſke Exemplarer, jeg har 

underſegt; tillige fynes de gronlandſke Individer tidligere (0: 

med cn ringere Totalfængde) at nage den blivende Form. Dog 

har jeg ſammenlignet for faa Individer fra Grønland, til at 

funne afgjøre, om her fan taleg om en beſtemt Afart. 

Havpadden ſynes ikke at overſkride en Længde af halvanden 

Fod og en Vægt af tre til fire Pund”). Hunnerne naae i 

Regelen hos denne Art en betydeligere Størrelfe end Hannerne. 

Den har en temmelig vid Udbredelfe, da den i Europa 

træffes fra omtrent 729 n. Br. (jeg har felv. feet den ved 

Hammerfeft) til Englands Sydkyſt (509 n. Br.); paa Den 

franffe Veftfyft fynes den derimod at forfvinde, eller dog at 

blive meget fjælben. J Amerika er den iffe indffrænfet til 

Grønlands Kyfter, men forekommer ogſaa ved de forenede nord— 

amerifanffe Stater idetmindſte til Ny-York**). Den trives 

omtrent ligeſaa godt i Brakvand fom i ſalt Band, og er der— 

for ret almindelig langt inde i Øfterføen. Blod har erholdt 

ben fra Lybeck og Pommern, Klein omtaler den fom hyppig 

ved Danzig, og efter Ekſtrom træffes den, ſtjondt mindre 

hyppigt, ved Morko (nogle Mile fyd for Stokholm). 
Havpadden hører til de Fiffe, der 1 Regelen opholde fig 

paa Havets Bund, og den ſynes ogfaa at befinde alle de Egenſta— 

Størrvelfe. 

Forekommen. 

Levemaade. 

ber, der pleje at tilkomme faadanne: Sejglivethed, Dorſthed 

o. f. v. Om Vinteren feer man den aldrig lidetmindſte har jeg 

ingen Erfaring om, at den paa den Tid nogenſinde fanges), og den 

holder fig da rimeligviis i Stilhed ffjult paa ſtorre Dybder. 

Tidligt om. Foraaret nærmer den fig derimod Kyſterne, og den 

*) Blod omtaler et Cremplar af 61 Punds Vægt, men da han fun 

tillægger ſamme 2 Fods Længdé, maa en af Angivelferne aaben— 

hart være urigtig, See Bloch's Fiſche Deutſchlands, III; 105. 

**) Ifolge det ovenfor anførte Citat af Mitchill. 
Danmarks Siffe. Il. 33 
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forekommer jævnligt hele Sommeren). Paa den Tid, den nær- 

mer fig Kyften, ffal den ſtundom fees i Bandfforpen. Med 

Bugffiven fan den fæfte eller faftfuge fig til Klipper, Stene 

opg andre Legemer med en meget betydelig Kraft**); ſelv 

de ganffe ſpede Unger ere allerede 1 Befiddelfe af denne Egen— 

ffab, og jeg har altid truffet dem hæftede paa Tangarter eller 

endog paa andre Fiſke (Rokker til Exempel). En Unge af om— 

trent en halv Tommes Længde vifte vel Liv og Hurtighed i fine 

Bevægelfer, men fyntes dog helſt at ligge ſtille paa Bunden 

af det Glas, hvori den opbevaredes, med Halen krummet op 

mod Hovedet, Saaſnart nogen Gjenſtand nærmede fig den, drejede 

den hurtigt Øfnene i den Retning, hvorfra den frygtede Fare. — 

Naar efter en hæftig Storm Tang, ſom er løgreven fra Bun— 

Den, driver om paa Havfladen, fan man ſtundom ved af under 

føge denne træffe ØJngel af Havpadden i flor Mængde, med 

Bugſtiven fæftet til Tangen. 

J Almindelighed har jeg truffet Maven tom hos vorne 

Individer. Kun hos et Individ fandt jeg den fyldt med en 

Masſe, fom lignede ſammenloben Melk. Hos Unger har jeg 

feet Maven fuldproppet med Idotheer, Tanglopper, tildeels og— 

faa med Inſekter (Dytisci o. ſ. v.). Andre Forfattere angive 

tildeels Fiff, tildeels Kræbsdyr fom dens Nering. Dens Lang— 

ſomhed, det ikke flore Gab, de meget fmaa Tænder fynes at 
— — 

*) Ut den, ſom Nilsſon og Faber angive, allerede ſtulde forlade 

Kyſterne i April og Maj, er ikke ganſte rigtigt, Heller ikke ſynes den 

førftinævnte Forfatters Paaſtand, at den meſt ſtulde holde fig 

van Klippebund (plerumque locis rupestribus), i Almindelighed 

at kunne indrommes, da Zavpadden træffes hyppigt nof hos os 

paa Steder, hvor Klipper ganſke ſavnes. 

xx) En Havbpadde, ſom kaſtedes i en Bållie med Vand, hæftede fig 

fan faft til Bunden, at man, naar man tog Fiffen ved Halen, 

kunde løfte Ballien heelt i Vejret, uden at den flap, og bet uag— 

tet der 1 Ballien var en halv Snees Potter Vann, Pennant 

15403; 
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forbyde den at bemægtige fig noget ſtort Bytte. Efter Fa— 

bricius ffal ben i Grønland nære fig af Meduſer og Clio borealis. 

Denne Fifi er meget frugtbar, og Hunnernes Rognmasſe Sorplantning. 

af overordentlig Størrelfe "). Den fliger, fom anført, tidligt om 

Foraaret op fra det dybere Vand, og begtver fig meget højt op paa 

Grundene, for at lege (forſt Hunnen, derpaa Hannen). Alle— 

rede i Februar kommer den nær Kyften i Oreſundet; dog vifer 

ben fig + ſtorre Mængde i Marts og April indtil Slutningen 

af Maj. Mod Slutningen af Marts har jeg fundet Han: 

nernes Mælfe flydende, fan at den ved. et Tryf paa Bugen 

udgjød fig gjennem Gadborpapillens Spidſe; i det gronlandſte 

Hav ffulle Hannerne (efter Fabricius) iffe gyde deres Rogn 

før mod Slutningen af Maj og 1 Begyndelfen af Juni, og 

efter at Hunnen har forladt Æggene, nærmer førft Hannen 

fig for at befrugte dem. Hannen ffal tillige, efter famme 

Forfatter, med megen Iver bevogte og forfvare Wggene, ja 

paa en vis Maade ruge paa dem, faa at Bugffiven endog efter- 

fader Spor af fit fonfave Omrids paa Wgmasſen. Naar den 

bortjages af Menneffer, flyer den ikke langt, har Øjnene ſtedſe 

fæftede paa Rognen, og vender hurtigt tilbage til denne), 

*) Thompſon angiver Rognfælfenes Vægt hos en Hun af femten 

Tommerss Længde til 25 Untfer og Rognkornenes Tal til over 

100,000; et, ifær naar de enkelte Korns Størrelfe tages i Be— 

tragtning, ſerdeles betydeligt Antal, - Hos Blod) findes endog en 

bobbelt faa høj Angivelſe. 

*x) For faa vidt indeholder Fabricius's Beretning intet Utroligt ; 

men, naar han tilføjer, „at den endog plejer at forfølge ben med 

frygtelige Tænder væbnede Søulv (Anarrhichas Lupus), naar 

denne nærmer fig dens Rede, og at dræbe den, ved at bide den i 

Nakken“, fan ſynes dette aldeles urimeligt, Zavpaddens Tænder 

ere faa ſmaa, at den næpvre vil kunne gjennembide Soulvens 

ftærfe og fejge Hud, langt mindre dræbe ben, Baade paa Is— 

land og i Iydland ere Fiſkerne enige med Fabricius deri, at 

Hannerne bevogte Æggene, Faber (Fiſche Islands S. 52) har 

3 
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Forſt mod Hoſten ſtulle Ungerne udflæffes. Hos os ffeer det noget 

tidligere, da jeg har truffet fpæde Unger allerede i Juni. Naar 

Jarrell angiver, at Ungerne fidft 1 November ere 44 Tom— 

mer lange og tre Tommer høje, er dette upaatvivleligt en 

Vildfarelſe. Havpadder af den Størrelfe, antager jeg, have 

allereve en Alder af omtrent 16 Maaneder. J Juni har jeg 

truffet Ingel af tre til fire Liniers Længde, i Auguſt af omtrent 

fer Linier. J den øvrige Tid af Høften og 1 hele Vinteren 

fynes Ungerne fun at vore meget ubetydeligt, da jeg 1 Begyn— 

belfen af April har fanget Unger af omtrent otte Liniers 

Længde; derpaa i Juni af henimod to Tommers Længde, og 

disſe holder jeg for at være et Aar gamle. Dog finder en 

iffe ubetydelig individuel Forffjællighed Sted. Jeg har faa- 

ledes til en Tid fanget Unger, aabenbart henhørende til 

famme Kuld, om jeg faa maa udtryffe mig, af hvilfe nogle fun 

havve 412 Tommes Længde, andre 43 Tommes Længde. 
Med Henfyn til Anvendelſen af denne Fiff ſom Nærings 

middel, fynes Alle deri enige, at det fun er Hannen eller 

Steenbideren, fom bør benyttes, medens derimod Hun— 

nen eller Kvabſoen er aldeles ubrugelig. Dog ſelv Steen- 

bideren er hos os 1 Regelen foragtet blandt de højere Klas— 

fer, og finder meft fine Belyndere blandt menig Mand. Pont: 

oppidan udtryffer fig herom ſaaledes (loc. cit. i Anmark— 

ningen): „dens udvortes Anſeelſe gjør den æfel for de For— 

nemme, ffjøndt de med Begjærlighed fpife den, naar den kom— 

mer ſpeget fra Jéland under Navn af Rundemave“. Vore 

Fiffere betragte den fom en Læfferhed, og ſammenligne den i 

ofte feet Hannen ligge med Munden ligefor Eggene; og fortæller, 

at de jydſte Fiffere, fom have iagttaget ſamme Forhold, ere af 

den Mening, at Hannen nedfluger ggene, og atter udfpyer dem, 

efterat de i deng Legeme ere blevne befrugtede; en Foreftilling, 

ſom naturligviis iffe trænger til Gjendrivelſe. 
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Smag og Fedme med Aalen”). Kjodet ffal være meget føft 

(dog endnu i langt højere Grad hos Hunnen end hos Hannen), 

Hvorfor det maa præsſes, inden det benyttes. J Islendernes 

og Grønlændernes Huusholdning er denne Fiff ikke uvigtig. 

De fidfte benytte iffe blot Kjødet, men fortære ogſaa Huden 

(Beenfnuderne undtagne) og de udgydte Rognmasſer raa. Paa fine 

Steder 1 Sverrige anvendes den, efter Ekſtrom, mod Koldfeber. 

Kun en enefte Gang har jeg truffet nogle Individer af 

en ravgul Kaligusart paa en Havpadde*). Den er endvidere 

plaget af en ejendommelig, og endnu ubeffreven, Snyltefræbs (Le- 

stes Lumpi Kr.), hvilfen har fit Opholdsſted paa Fiſkens Finner, 

iſer Gadborfinnen, ſom den ganſke gjennemborer. Dog har jeg 

iffe felo fundet denne Snyltefræbs paa Havpadden, men under- 

ſogt Exemplarer, ſom vare nedfendte fra Island. Af Indvolds— 

orme ere Scolex polymorphus, Echinorhynchus gibbosus og en 

ubeftemt Distoma fundne hos den. Af dens Fiender blandt 

ſtorre Havdyr kunne Halleflyndre, Hajer, Sælhunde og Oddere 

mærfes ;ogfaa efterftræbes den, dog iſer Ingelen, af mange Sofugle. 

*) Sorrebov, Mohr og Landt roſe Steenbideren fom en Lak— 

kerhed, naar den ſteges, efter at have ligget en Dag i Salt. 

Ogſaa Faber, der omtaler Pigvarren ſom en kun maadelig 

Fiſt, fandt Steenbideren meget velſmagende. 

**) J Veſterhavet, Ade April, altſaa fort efter, eler næften under, Lege— 

tiden. 

Havpaddens Sugeſtive. 

Fiender. 
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Ringbugtlægten (Liparis Art, ”). 

Formen langftraft, med temmelig tykt og ſtumpt Hoved, 

men mere eller mindre ſammentrykket, tildeels endog klingedan— 

net, Hale. Det bløde, flimede og glatte Legeme favner baade 

Beenfnuder og Sfjæl. Gabet af Middelftørrelfe, med 

mange, ſmaa men ſtarke, trefligede Tænder, ſtillede i Rakker 

paa Mellemfjæbebenene og Underfjæbens Grene; paa Svælg- 

benene foniffe Tænder. Gjællehuden med fer, i fo Grup— 

per fordeelte, Gjælleftraaler. Gjællefpalten meget 

lille, hojtſiddende, ftræffende fig forneden fun til Begyndelſen 

af Bryfifinnernes Nod. Tre Par frie Gjællebuer, det 

fjerde Par faftvoret paa den indre Side. Ingen Bigjalle. 

Kun en langſtrakt Rygfinne, der, ligeſom den langſtrakte 

*) Da Arterne af denne Slægt, ſagvidt mig bekjendt, favne nordiffe 

Trivialbenævnelfer, og ba Navnet Liparis iffe giver Anledning til 

Dannelfen af et pasſende dbanff Slægtsnavn, har jeg, efter adffil- 

lige tydſte Forfatteres Exempel, ligefrem overſat det af Gro— 

nov (1 hang Muſeum) foreſlaagede ſyſtematiſfe Navn, Cyclo- 

gaster. 
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Gadborfinne, naaer næften lige til Halefinnens Rod, til 

deels endog løber ſammen med denne. Endeel af Rygfinnens, 

Gadborfinnens og Bugfinnernes forrefte Straaler enkelte. 

Bryſt- og Bugfinnerne omtrent. af ſamme Form ſom 

hos foregagende Slægt. Ale Finnernes leddede Straaler 

ukloftede. Ingen tydelig Sidelinie”), Maven vid, naſten 

fugledannet, med Blindſek og Portnerdeel. Tarmen bugtet 

men fort. Mange Blindtarme; ingen Svommeblare. 

Beenraden ikke bruſtkagtig. Ojebenenes Kjæde meget 

ſmal, men bagtil naaende Forgjællelaaget. 

68de Art. Montagus Wingbug (Liparis Montagui BBon.). 

Farven olivenbrun eller rødbrun uden Marmo— 

rering. Hovedet, hvis Længde indeholdes over 

fire Gange i Totallængden, er fladtryffet, af 

meget [tørre Brede end Højden over Rakken. De 

frefligede Tænder ſterke med bred Krone den 

mellemſte Flig ikke ſonderligt ftørre end Sidefli- 

gene. Neſeborene uden Hudror. Ojnenes Længde 

gjennemfnit indeholdes omtrent fer Gange i Hove: 

dets Længde til Gjællelaagets bagefte Rand, og 

to Gange i Pandens Brede mellem Øjnene. Bugs 

ffivens Længde indeholdes omtrent ni Gange i To— 

tallængden. Ryg- og Gadborfinnen adffilte fra 

Halefinnen, med Spidſerne af deres ſidſte Straa— 

ler nævve berørende, eller fun i meget ringe Grad 

naaende ud vover, Halefinnens Nod. Halefinnen 

langftraft firfantet, i Enden lidt udbuet, omtrent 

*) Flere Forfattere angive Sidelinie hos Arter af denne Slægt; men 

hos de iffe faa Individer, jeg har underføgt, var aldrig nogen 

Sidelinie fynlig, før Huden var aftruffen; og den Linie, ſom da 
vifer fig langs Legemets Midte, antyder blot Muſtellagets Des 

ling, iffe et Kirtelapparat til Slimafſondring. 
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flig med 1 af Totallængden. Finnernes Straa le: 

Fører 

Borg 3. Bryſtf. 30; Bugf. 6; Gadborf. 55; Halef. 18%), 
Gig " (29-30) ————— 

Synonymi. Zool. dan. fasc. IVus, pag. 16: Gobius. 

Zool. dan. fase. IVus, pag. 38: Gobius? 

Cuviev, Øgn. animal 2éme éd. Ii, 346 Anm. 2: Liparis Mon- 

tagui ? 

Nilsſon, Prodr. pag. 62: Liparis Liparoides. 

— — — Liparis Gobius? 

Narrell, Brit, fishes II, 277: Liparis Montagui ? 

Schagerſtrom, Vet, Acad. Handl, f. 1838 S. 248: Liparis 

Gobius. 

Ufbildninger. Zoologia danica tab. 134 (en Hun) og tab. 154 Fig. A, 1—3? 

(Ungen). God Afbildning af denne Art favnes forøvrigt endnu, 

faavidt jeg har kunnet erfare, 

FemærEn. Af de to, i Zoologia danica fremſtillede, Liparis-Arter (for faa 

FÆRRE vidt de ere færffilte Arter, hvad jeg meget betvivler) er den forſte ſtukken efter 

en af Vahl efterladt Tegning, den anden efter Tegning af Moller, 

og til begge har Rathke leveret en, rigtignok højft ubetydelig og til- 

deels fejlagtig, Text. At den nedenfor beffrevne Liparis falder ſammen 

med Den forſte i Zool. danica, holder jeg efter Afbildningen for tem— 

melig fiffert, Hvad den anden derimod angager, er Identiteten viſtnok 

langt tvivlſommere; og Enhver vil rimeligviis, ved at ſammenholde de 

to citerede Plader, ſtrax troe, at fee forffjællige Dyr for fige Men her 

*) At Finnernes Straaletal iffe juft er nogen meget ſtor Afvexling 

underkaſtet, fyneg man maaffee af de følgende Tællinger at turde 

formode: 

Fotahl ra Ta Bro fr ROSE 6Gadbf Dale TS 

— RAT SN SIE 66 

RO SES 0 6 ANER 

AG — 3 —893 — 63 — 3216868. 

Naar andre Forfattere angive et meget ringere Antal for Hale— 

finnen, end det her anforte, grunder dette ſig vel derpaa, at de 

forte Straaler paa Siderne af Finnen ikke af bem ere medregnede. 
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maa vel markes, at medens den forſte Plade fremſtiller en fuldvoxen Hun, 

hvig Bug udfpiles af Rognmasſerne, giver den fidfte Billedet af en 

Unge”), fom endnu iffe har naaet en Tommes Længde. Naar nu erin- 

dres, at Fiſteyngel i Almindelighed udmærfer fig. fra de Borne ved ftørre 

og bredere Hoved og ved Fyfere Farver, vil det meſt Paafaldende i Forffjæl- 

ligheden være forflaret. Begge Tegningerne ſynes forreſten ikke juft 

udførte med ſtor Omhu, og man vil heller iffe med Henſyn til Ungen 

i en Tegning fra den Tid vente nøgen fuldkommen Nojagtighed, naar 

man veed, hvor vanffeligt det er, med Troſkab at fremftille alle Forhold 

hos Zijfe af meget fmaa Dimenſioner, hvor Meget hverfen ved Lupen 

eller Mifroffopet fuldkomment lader fig udforffe, og i nærværende Til- 

fælde tillige tager Henſyn til det lille Dyrs naſten molluffagtige Blod— 

hed”). Og hvad der ifær fynes mig i høj Grad at befræfte min Anſtuelſes 

Rigtighed, er, at jeg beſidder utvivlſomme Unger af den nedenfor beffrevne 

Art, fangede i Selffab med de Borne, hvilfe Unger ligne den paa Tav— 

len 154 afbildede Liparis faa nøje, fom med Billighed fan forlanges, 

fun at Farven er uden Plætter, — At Cuvier (Ren. animal 2ème 

éd. II, 346 Anm. 2) fremfætter den Formodning, at Tab, 134 i Zool. 

dan. maaffee funde henføres til Bloch's Cyclopterus Liparis, fan iffe 

undre, da han ſasnede Exemplarer fra ben norffe Kyſt; ligeſaalidt ſom 

at han, ſtolende paa Rathkes Tert, antog det for afgjort, at en forffjæl- 

lig Art fremftilledes paa den 154de Tavle. Nilsſon ſynes, fely fun at 

have feet en nordiſt Liparis, hvilken han med Tvivl henfører til den 

paa Tavlen 134 afbildede Art; den anden optager han blot efter Zoolo- 

gia danica. At den af Donovan (Brit, fish.), Montagu (Werne- 

rian Mem.), Narrell og andre britiffe Fauniſter beffrevne og afbildede, 

og af Cuvier anerfjendte, Liparis Montagui er identiff med den her 

*) Rathke angiver rigtignok i Tavlens Forklaring, at fun den førfte 

Figur fremftiller Ungen, anden og tredie Figur derimod det vorne 

Dyr; men han favner ganffe Hjæmmel for denne Paaſtand, da, 

fom han ſels bemærfer om Tavlen, Muͤller nec titulum in- 

scripsit, nec descriptionen reliquit. Efter Formen antager jeg 

det for aldeles upaatvivleligt, at anden og tredie Figur blot gjen- 

give den førfte forftørret, 

**x) Det er vel ifær denne ſlimede Blodhed, der har fremfaldet den 

engelffe Trivialbenævnelfe, Seasnail (Havfnægl) , for Liparis— 

Arterne. 
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beſtrevne Fiſt, holder jeg, efter de givne Meddelelſer og Afbildninger, 

hvor ufuldkomne disſe end ere, for meget rimeligt, men anerfjender 

tillige Ønffeligheden af umiddelbare Sammenligninger. Jeg veed iffe, hvad 

ber bevæger Schagerſtrom til, at anvende Navnet Liparis Gobius 

paa ben af ham beffrevne Liparis, aldenſtund han anſeer den for iden— 

tiff med den paa 134te Tavle i Zool. danica afbildede Art, hvilfen Nils— 

fon har faldet Liparis liparoides, og derimod har brugt Navnet L. Gobius 

for den paa 154de Tavle fremftilleve, Da han ikke forklarer lig her— 

over, man bet maaffee være en Folge af Uopmarkſomhed paa det rette 

Forhold af Nomenklaturen. Skulde muligen ved umiddelbar Sammen— 

ligning den nordiffe Art findes furffjællig fra den engelffe L. Montagui, 

fan vilde imidlertid, ba Artsnavnet liparoides under alle Forhold maa 

forkaſtes, Navnet Gobius kunne beholdes, for faa vidt man med mig 

antager, at fun en Art er afbildet i Zool. danica Y. 

Trivialbenxvnelſer ſavnes, ſom ovenfor bemærfet. 

De letteſt opfattelige Forhold, hvorved denne Art fan ad— 

firlles fra de andre bekjendte nordiffe, er Farven, fom favner 

Marmorering, det flade og brede Hoved, og Ryg- og Gadbor- 

finnens forholdsviis noget ſtorre Afftand fra Halefinnens Rod, 

Farven har jeg hos det levende Dyr fundet olivenbrun, 

lyfere under Bugen, men uden Ylætter eller Striber, undtagen 

ſtundom en ganffe lille blaalig Stribe, ſom fra Øjet ftræffer 

fig ned mod Munden. Efterſom Livsfraften aftog, blev Far— 

ven blegere, og forfvandt næften ganffe, da Fiffen faftedes i 

Brændeviin. Til andre Tider har jeg truffet Individer (dog 

ifær Ingel) af en temmelig fyft rødbrun Farve. Pupillen er 

morkeblaa, Hornhuden mesfingfarvet med mørfe Sfygger. 

*) Schagerſtrom har hverfen meddeelt nogen Diagnoſe af denne 

Art, eller blot fammenlignet den med den tidligere af Ekſtrom 

beffrevne fvenffe Liparis. Efter endeel Ufuldkommenheder og 

Urigtigheder i hans Beſtrivelſe (til Exempel kun et Par Naſebore 

og disſe trekantede o. ſ. v.) maa jeg antage, at hans Exemplar 

har været i flet Tilſtand. 5 
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Udmaalinger. 

totallængde: 25 

ſtorſte Højde (omtrent over Gadboret): 527" ; 

Hovedets Højde over Spidſen af Nakkekriſtaen: 32/7; 

Højden foran Halefinnens Rod: 137”; 

ſtorſte Tyffelfe (omtrent over Gadboret): 547; 

Hovedets Tykkelſe over Forgjællelaaget: 43/75 

Ufftand fra Snudeſpidſen til Gjællelangets bagefte Rand: 527"; 

Ufftand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: 2/7; | 

de forrefte Neſebores indbyrdes Afſtand: 27"; 

Afſtand mellem forrefte og bageſte Næfebor: yn; 

de bagefte Næfebores indbyrdes Aſſtand: 127"; 

Ufftand fra bageſte Mæfebor til Ojets forrefte Rand: 433 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forreſte Rand: 127; 
Øjets Lengdegjennemſnit: 13 

Ojets Hojdegjennemſnit: 3"; 

Pandens Brede mellem SR ene PG 

Afſt. fra Øjets bagefte Rand til Gjallelaagets bageſte Spids: 33 

det opſpilede Gabs Højde indvendigt: 2277; 

det opfpilede Gabs Brede indvendigt: 13”; 

Mellemfiæbebenets Længde: 14”; 

Overfjæbebenets Længde: 23 

Underkjxbebenets Længde: 233 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: 6"; 

Rygfinnens Læengdeſtrekning: 1543 

Afſtand mellem Rygfinnens Ophør og Halefinnens Rod: 1”; 

Rygfinnens ftørfte Højde: 13"; 

Længden af Rygfinnens ftørfte Straale : 3“; 

Ufftand fra Underfjæbens Spidfe til Bryftfinnernes Rod: LISE 

Bryftfinnernes Længde (fra Roden paa Bugfladen til Enden af de 

længfte Straaler): 77”; 

Bryftfinnernes Længde (fra Roden foroven): 44"; 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: 4"; 

Sugeffivens Længde: 25; 

Sugeſkivens Brede: 23 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: 747; 

Afſt. fra Gadborets bag, Rand til Gadborf. Begyndelſe: 2533 
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Gadborfinnens Længdeftræfning; 1077; 

Afſtand mellem Gadborfinnens Ophør og Halefinnens Rod: 3/7; 

Gadborfinnens ſtorſte Højde: 133 

Længden af Gadborfinnens ſtorſte Straaler: 233 

Halefinnens Længde: 5. 

Hovedets Længde indtil Gjaellelaagets bageſte Spids inde— 

holdes mere end fire Gange (henimod 41 Gange) i Totallæng- 

den; dets Form er fort, bred, afſtumpet, noget fladtryffet. 

Den brede, flade, mod Siderne lidt afrundede Pande ftiger 

ned med en ikke ubetydelig Skraaning *), medens derimod Ho— 

vedets Underflade fun ffraaner opad i meget ringe Grad; Ho— 

vedets Sideflader ere parallele i den lodrette Retning (dog med 

lidt Konveritet) og fun lidet fonvergerende i Retningen fremad, 

Den meget forte Snude bliver, fom Folge af den ringe Kon— 

vergeren, ogſaa meget bred, og dens forreſte Rand er temmelig 

lige afffaaren, eller døg meget fladt fonver. Snudens Brede 

tæt foran Øjnene ev mere end dobbelt faa flor ſom Snudens 

Længde til Midten af en Tværlinie, dragen tæt foran Øjnenes 

forrefte Rand; ogſaa er den meget ſtorre end Snudens Højde 

tæt foran Øjnene, men vovergaaer langtfra iffe Højden i den 

Grad føm Længden. Snudens Længde udgjor ogfaa fun omtrent 

Halvdelen af Længden fra Øjets bagefte Band til Gjællelaagets 

bagefte Spids. Mundſpalten er omtrent horigontal og tem— 

melig lille; naar Munden er lukket, naage Mundvigene nappe, 

elfer fun omtrent, hen under Øjets forreſte Rand. Over: 

fjæben lægger fig lidt frem over Underfjæben, eller om— 

fatter denne, dog fun 1 en ringe Grad. Læberne fun mid: 

delmaadigt udviflede. De fmaa men ftærfe Tænder danne 

en tæt Brolægning pan Mellemfjæbebenene og + Underkjeben. 

Efter at man har adffilt Kjæberne fra Dyret, og bortfjærnet 

*) Paa Grund af Maffemufflernes ſtarke Udvikling, foulmer Pande— 

fladens bageſte Deel lidt op, 
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de blode Dele, vil man kunne iagttage, ſtjondt ikke uden nogen 

Vanſkelighed, at Tænderne ere ſtillede paa en regelmæsfig 

Maade i Ræffer, af hvilfe de mod Gabets Midte anbragte 

ere de fortefte, og have Retning omtrent efter Dyrets 

Længde (eller dog fun ere lidet ffraatftillede), medens de ders 

imod mod Siderne ſtedſe tiltage i Længde, men tillige i ffraa 

Stilling, faa at de fidfte næften fidde paatværs. Jeg mener, 

at funne ffjælne ni Tandræffer paa hvert Mellemfjæbebeen og 

paa hver af Underfjæbens Grene; den midterfte beftaaer af 

fire Tænder, hver af de tre næfte af fem, den femte af fer 

eller fyv, de øvrige hver af otte til ni. Det hele Antal af 

Kjæbetænder beløber fig ſaaledes til henimod halvtredie Hun— 
brede. Tændernes Form er meget mærfværdig og anomal, og 

minder ſterkt om Tandformen hos Roffer og Hajer: fra en. 

ſmallere, temmelig cylindriff Roddeel udgaaer næmlig en bred, 

trefliget Krone, ligene ere tilfpidfede eller foniffe, dog noget 

tyft eller ſtumpt; den mellemſte Flig ſtaaer fodret i Vejret, 

og Sidefligene danne ſtore (næften rette) Vinkler med denne. 

Fligene have omtrent lige Størrelfe, eller den mellemſte over— 

gaaer i al Fald iffe Sidefligene betydeligt"). Tæt bag Tæn- 

derne vifer fig + Kjæberne et fmalt og tyndt Ganefejl. 

Tungen ligger langt fremme, er meget bred, flad, i Enden 

bredt afrundet, vel adffilt fra Mundhulens Bund; dens Over: 

flade bedæffes af en Mængde fmaa Papiller. Svælgbenene 

i Overkjæeben vife paa hver Side en lille tandbærende Plade, 

hvis Tænder forholdsvis ere ſtore og færdeles ſterke, af ko— 

niſk, lidt tilbagefrummet Form; ogſaa Svælgbenene i Under- 

fjæben have ſtore, ſterke og foniffe Tænder, der danne en 

Længderæffe, men fun i temmelig ringe Antal (noppe en halv 

Snees paa hvert Svælgbeen). De forreſte Næfebore 

*) Deter mig iffe bekjendt, at denne mærfelige Tandform hos Slæg« 
ten Liparis tidligere af nogen Forfatter er beſkreven. 
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ligge meget nær Snudefpidfen (flere Gange nærmere denne end 

Djets forreſte Rand), og vife fig fom ſmaa, rundagtige Aab— 

ninger. De bagefte Næfebore, fom omtrent ere anbragte 

midt imellem de forrefte og Øjet, ere ſtorre end de forreſte, og 

omgivne af en lidt ophøjet Hudrand, men ingenlunde forſynede 

med noget Rør. De ligge længer ud mod Hovedets Sider 

end de forrefte (deres indbyrdes Afſtand neſten dobbelt faa flor 

ſom de forreſtes, og omtrent lige faa flor ſom Afſtanden fra 

Snudeſpidſen til Ørets forrefte Mand). Øjnene fmaa (deres 

Længdegjennemfnit omtrent ligt med 1 af Hovedets Længde), 

temmelig kredsrunde, liggende med den wverfte Rand + Pande— 

fladen; deres ſtorſte Gjennemſnit er næppe halvt faa ftort ſom 

Pandens Brede mellem Øjnene. En Udvidelfe af Pandehuden 

lægger fig ned over Øjnene foroven, og danner ligefom et 

Slags Ojelaag. Afſtanden fra Ojets bagefte Rand til Gjalle— 

laagets bagefte Spids er næften dobbelt faa ſtor ſom Snudens 

Længde. Hovedets Overflade vifer et Antal temmelig ſtore, 

fredgriinde Kirtelaabninger, anbragte paa  forffjællige 

Steder: nogle langs Overfjæbens Rand, andre langs Under— 

fjæbens Grene, atter andre ven Øjet; da de i Størrelfe og 

Form ſtemme temmelig nøje overeens med de forrefte Neſebore, og 

nogle tillige ere anbragte nær disſe, kunne de let forblandes, 

eller de forrefte Neſebore antages før almindelige Kirtelaab— 

ninger.  Gjællefpalten begynder foroven fra Hovedets 

overſte Siderånd, eller 1 Linie med Øjets øverfte Rand, og 

nåaer netop til Bryftfinnernes overſte Rand; den har en ſtraa 

Retning, og Gjallelaaget, ſom bedæffer den, rager bagtil langt 

ud over den med en flor, ſpids Flig. Gjælleftraalernes 

Antal fer, af hvilfe de fire ligge tæt fammen op til Gjælle- 

laaget, de tø andre ſammen paa Hovedets Underflade i nogen 

Afſtand fra de førfte, men ligeledes i fang Afftand fra de fidfte 

Gjelleſtraaler paa den modſatte Side af Hovedet. De ere 

temmelig tynde, og vife fun en meget ubetydelig Forffjæl 4 
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Længde indbyrdes, men have iøvrigt den fædvanlige, lidt buede 

og tilfpidfeve Form. De tre yderfte Par Gjællebuer. ere 

paa Den øverfte konkave Side forfynede med en dobbelt Knude— 

ræffe (thi Forlængelferne have her fun Form af Knuder, ikke 

af Blade); i ben yderſte Gjellebues yderſte Ræffe har jeg 

fundet fire Knuder, i den inderfte ni; i den anden Gjællebues 

yderſte Ræffe fer, i den inderfte otte Knuder; i den tredie 

Gjællebues yderfte Rekke fyv, i den inderfte otte Knuder; og 

endelig i den fjerde Gjællebues yderſte Næffe otte Knuder. 

Knuderne ere fun ſmaa, men derimod alle væbnede med før- 

holdsviis meget ſtore Tørne eller Tænder af cylindriff, noget 

fynd og ſtump Form. Bigjælle har jeg hverfen opdaget 

hos denne eller andre nordiffe Arter. 

Formen af Kroppen vifer fig hos Kjonnene og under 

beftemte Forhold noget forſtjellig. Hos fvangre Hunner er 

ben forrefte Deel af Kroppen indtil Gadborfinnens Begyndelfe 

ftærft opfvulmet og afrundet eller ægdannet, med bred Ryg og 

Bug; den evrige Deel eller Halen ftærft fammentryffet og 

tilfpidfet; under andre Omftændigheder er derimod den forrefte 

Deel af Kroppen ikke faa tydeligt og beſtemt adffilt fra den 

bageſte, men de gaae mere gradeviis over i hinanden, ſtjondt 

Bugen naturligviis, paa Grund af Bugfinnernes Beffaffenhed, 

altid frembyder en ſtor og bred Flade. Rygfinnen begyn— 

Der omtrent i Linie med Gjallelaagets bageſte Rand, eller 

fun ganffe lidt længer tilbage, og ophører i ringe Afftand fra 

Halefinnens Rod. Denne Afftand er imidlertid dog faa flor, 

at Rygfinnens fidfte Straaler, naar de lægges ned, ikke ganffe, 

eller t al Fald fun netop, naae Halefinnens Rod. Af de tredive 

Straaler, ſom almindeligen danne denne Finne, har jeg fun- 

bet de førfte tretten at være Pigſtraaler, de følgende led— 

dede Straaler. Pigftralerne ere tynde og ſpidſe, + Enden 

noget bløde og bolgeformigt bøjede; de fer førfte ere hele, eller 

ikke fløftede fra Roden i to Sidedele, de andre derimod alle 
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temmelig tydeligt adſtilte to. Af de bløde Straaler vifer 

ben førfte fun en enefte Ledførbindelfe, og den anden fun to, 
og disſe funne derfor Tet holdes for Pigftraaler, naar de ikke 

underføges med Opmarkſomhed; de følgende Straaler viſe flere 

og tydeligere Led (dog har ingen Straale mere end henimod 

en Snees); ingen af de leddede Straaler ere kloftede + Enden. 

Hvad Straalernes Længdeforhold angaaer, da tiltage de grade— 

viis, faa at den fidfte Pigſtraale næften har den forſtes dob— 

Længde; og ligeledeé vore de leddene Straaler noget, ſtjondt 

i ringere Forhold); de fidfte leddede Straaler aftage atter no— 

get i Længde, men ere dog endeel fænger end de førfte Pigs 

ſtraaler. Bryſtfinnernes Form og Forhold er meget nær 

den for førrige Slægt angivne Beffaffenhed: de ere færdeles brede, 

have en noget ffraa Stilling (eller en ſaadan Stilling, atden bageſte— 

øverfte Deel danner ligeſom en Vinkel med den forrefte-nederfte), 

naae paa Bugfladen heelt frem til Struben, og ere der ind— 

byrdes fun adffilte ved et ringe Mellemrum, ſamt fløde tæt 

op til Bugffiven, Forſte Straale, fom omtrent har 2 eller £ 

af anden Straales Længde, vifer fun en eller to Artikulationer; 
med fjerde eller femte Straale naaes den ſtorſte Længde, hvor 

paa Straalerne fvagt begynde at aftage; de fyv eler otte ſidſte 

Straaler danne ligefom en egen Afdeling af Finnen, idet de 

have en anden Retning end den foregaaende Deel (udad), og 

tillige et Par af dem pvergaae de nærmefte foran lidt 1 Længde, 

hvorved en fremragende Spidse dannes, dog hos nærværende 

Art fun i en lidet mærfelig Grad; Finnens ſidſte Straaler 

ere meget førte (den fidfte har fun omtrent 2 af førfie Straa— 

les Længde); ingen af Straalerne kloftede Enden. Bugs 

ſkivens Form er næften aldeles fom hos Havpadden, vval 

x) Hos et Individ af 25 Liniers Længde havde Rygfinnens førfte 

Pigſtraale omtrent 14 Linies Længde, ben langſte Pigſtraale 24 

Linier og ben længfte leddede Straale henimod tre Linier, 
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eller næften elliptiſt; dens Længde indeholdes henimod ni Gange 

i Totallængden, og er endeel mindre end Afflanden af dens 

forreſte Rand fra Snudefpidfen, men temmelig meget længer 

end Afftanden fra dens bagefte Rand til Gadboret. Omkring 

den midterfte mindre Sfive ere tretten fmaa Hudplader ord— 

nede, af hvilfe den forrefte - midterſte overgager de øvrige 

meget i Storrelſe. Den ſtorre Skives Hudrand er bred og 

tynd, uden Fryndſer. Gadboret, ſom er anbragt omtrent 

midt imellem Bugſkivens bageſte Rand og Gadborfinnens Be— 

gyndelſe, henimod Enden af Totallængdens forſte Trediedeel, 

er af Middelftørrelfe, og tæt bag dette vifer fig hos Hunnerne 

Generationsaabningen i Form af en flor Tværfpalte. 

Gadborpapille har jeg ikke funnet opdage. Gadborfin— 

nen, fom fager fin Begyndelfe langt bag Rygfinnens Begyn— 

delſe, lidt bag Spidſen af Bryftfinnerne og noget foran Mid— 

ten af Totallængden (omtrent i Enden af Totaflængdens førfte 2), 

fremmer i Form og Beffaffenhed temmelig nær overeens med 

Rygfinnen. Dens fire førfte Straaler ere Vigftraaler, de 

øvrige leddede; anden Straale er omtrent dobbelt faa lang 

fom førfte, og de følgende filtage i ringe Grad”). Deng ſidſte 

Straaler lægge fig ganffe lidt ud over Halefinnens Rod, eller 

naage døg noget fænger tilbage end Rygfinnens ſidſte Straaler; 

hvilfet imidlertid ikke juft berver paa, at disfe Straalers Rødder 

ere rykkede Halefinnen nærmere, men derpaa, afde ere endeel læn- 

ger end Rygfinnens ſidſte Straaler. Halefinnen er af ikke ringe 

Længde, da den fun indeholdes omtrent fem Gange i Total 

længden. Af Form vifer den fig i Hviletilfand langſtrakt— 

firfantet, fun højft ubetydeligt bredere ved Roden end mod 

Enden, tre til fire Gange faa fang ſom bred, med Enderanden 

*) Hos det ovenomtalte Individ af 25 Liniers Længde holdt førfte 

Straale omtrent % Linie, anden 13 Linie og be langſte Straaler 

2iner 

Danmarks Siffe. II. 34 
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næften lige afffaaren, eller fun fvagt udbuet. JAlt taller den 

atten ukloftede Straaler, men fun ti eller tolv af de midterſte 

ere omtrent lige lange, hvorimod de tre yderſte paa hver Side 

aftage ftærft. Den Hud, fom forbinder Straalerne, er fnæ- 

ver, og tillader ingen ſtor Udbredelfe af dem). 

ere Bughulen flor, indtagende omtrent en Trediedeel af 

Totaflængden, ftræffende fig langt bag Gadboret, indvendigt af 

hvid, tildeels lidt perlemoderglindfende Farve. Spiſeroret 

vidt, med tykke, ftærfe Vegge og et Dufin indvendige Længde- 

folder. Maven ftor, bred, næften fugledannet, med Blindſek 

og fremadrettet, tilfpidfet Portnerdeel af lav og bred Kegle— 

form.  Længdefolderne blive temmelig utydelige, og ere i al 

Fald fun tilſtede ringe Antal.  Mavens Vægge tyffe og 

ſteerke. Ogſaa adffilles Maven fra Tarmen ved en ftærf Port 

nerklap. Omkring Portneren ere 1 det Mindfte en Snees 

Blindtarme anbragte ligefom i tre Smaaknipper, et paa den 

højre, et andet paa den venfire Side og et tredie ovenpaa; hvert 

Knippe med fer til otte Blindtarme. Disſe Blindtarme ere 

forholdsviis ftore; de længfte anbragte omtrent i Midten af 

hvert Knippe, de kortere mod Siderne”).  Tarmen, fom 

har en temmelig ſtor Vidde, ftiger fra Portneren lidt opad 

mod Bughulens Rygflade paa højre Side, og løber langs med 

Nyremasſen lige bagud henimod Bughulens bagefte Deel, gjør 

x) Naar Halefinnen angives tilfpidfet (til Exempel hos Schager— 

ſtrom), beroer dette viftnof paa ben omtalte Beſtaffenhed af Binde— 

huden, hvilfen foraarfager, at Dalens Form hos Individer, ber 

ere noget indtørrede, eller have været opbevarede i ſtaerk Spiritus, 

afviger fra bet naturlige Forhold. ' 

**) Seg veed iffe, om det er den flette Konſervationstilſtand af det 

underføgte Exemplar, ſom har foranlediget Schagerſtrom til 

at nægte Tilftedeværelfen af Blindtarme. Aldeles ſikkert er det, at 

jeg hos to nordiſte Arter har iagttaget Blindtarme, og jeg tvivler 

ingenlunde paa, at be ere tilfteve hos alle Slægtens Arter, 
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derpaa en Bugtning lige fremad til Portneren, og bøjer fig 

derpaa langs Bughulens nederfte Flave hen til Gadboret. 

Tarmehuden tynd og ſvag; Mafttarmen er fjendeligt 

adffilt fra den øvrige Tarm ved betydeligere Vidde, og har en 

ret anfelig Størrelfe. Men Tarmefanalen, fom et Heelt 

betragtet, er fun fort, da den, ligefra Spiſerorets Indtræden 

i Bughulen regnet, næppe udgjør mere end 2 af Fiffeng To— 

tallængde. Hunnernes Rognfæf i Legetiden meget ftor, 

dybt fløftet i to; den venſtre noget fortere og bredere, fun 
naaende frem til Mavens og Leverens bagefte Flade; den højre 

længer og ſpidſere, næften ſtrekkende fig frem til Mellemgulvet 

(den højre Nognfæfs Længde omtrent fer Linier hos en Hun 

af 25 Liniers Længde). Nyremasſen er, ligeſom hos forrige 

Slægt, forreſt i Bughulen gaffelagtigt kloftet, eller dannende 

ligeſom et Y, idet et ſterkt Muſkelparti fra Hovedet, der hæf; 

ter fig til Rygradens nederfte Flade, paa en Maade fyalter 

den; et Styffe foran Midten af Bughulens Længde forener den fig 

igjen til en Snor. Uringangen fort og Urinblæren 

fun af middelmaadig Størrelfe. 

Knoglebygningen er meget mere faft og beenagtig 

end hos foregaaende Slægt. Mellemfjæbebenene fmaa 

men ftærfe, temmelig lige; Sidegrenen i Enden noget tilſpid— 

fet, iffe meget længer end den dybtkloftede, opſtigende Apofyſes 

indre tynde og fyidfe Green. Overfjæbebenet næften 

Dobbelt faa langt ſom Mellemfjæbebenet, frumt, i den øverfte 

(Ende ſtarkt udviklet (næften ffceformigt), paa Midten tyndt, 

nedenfor Midten med en meget flor, triangulær Fremragning 

paa den bagefte Rand, fom ftræffer fig til henimod Enden af Knoglen; 

dennes fidfte Deel er ſmal, omtrent af eens Brede i hele Længden, 

i Enden lige afffaaren. Underfjæbens Grene af en temmelig 

høj Form bagtil. Ojebenenes Kiade forbinder fig, lige— 

fom hos Slægtens øvrige Arter, med Forgjællelaaget. Formen 

færdeles langſtrakt og ſmal (næften naaleagtig), fortil dog lidt 

SÅR: 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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bredere. Forgjællelaaget ſtort, den overſte Green halv— 

maanedannet (eller med den forrefte Rand lige, den bagefte 

ſteerkt udbuet), flad, bred, tynd; den nederſte eller fremadrettede 

Green ſmal, næften liniedannet men tykkere. Gjællelaags- 

ſtykket meget lille, med et færdeles dybt Indſnit bagtil, faa 

at man fan falde dets Form gaffelagtig, eller ſammenligne det med 

et Y. Undergjællelaaget og Mellemgjællelaaget 

fee ganffe ud ſom Gjælleftraafer eller fom Ribbeen, men det 

ſidſte er meget længer end det førfte. Ryghvirvlernes An— 

tal 35, hvoraf ti høre til Bughulen, 25 til Halen. Bug: 

hvirvlernes opſtigende Tornefortfættelfer temmelig 

ſmaa. Ribbenene ftærft udviflede men dog tynde. Sidſte 

Halehvirvels bagefte viftedannede Deel meget lang. 

Afændringer af denne lille Fifi ere endnu ikke bekjendte. 

Størrelfen overſtiger næppe halvtredie, eller hojſt tre 

Tommer. 

Denne Fiffeart vides endnu ikke at være fanget paa de 

danſke Kyfter; imidlertid vilde man have Grund til at formode 

dens Forekommen, da den ikke er fjælden paa de nærliggende 

Kyfter baade I Syd og i Nord, de engelffe nemlig og de norffe. 

At den imidlertid med Sikkerhed fan henregnes til den danffe 

Fauna, berver derpaa, at for faa Aar fiden et Individ fans 

gedes i Ørefundet ved Landskrone (det fhagerftrømffe). Paa 

den norffe Kyſt har jeg truffet den indtil Trondhjems-Fjorden; 

højere nordligt fynes den at forfvinde (hvad dog egentligen fun 

vil fige, at jeg ikke har bemærfet den), men erftattes af en 

endnu mindre Liparis-Art. Dens Udbredelfe mod Syd fynes 

endnu iffe at være forfulgt ud over Englands Sydfyft. 

Om dette Dyrs Levemaade er fun meget Midt beffendt. 

Stundom træffes det tæt inde ved Land, ja endog paa det Tørre 

under Stene i Ebbetiden; dog finder dette maaſtee iſer Sted, 

naar det leger. Til andre Tider erholdes det paa dybere Vand, 

faſthæftet til Laminarier, eller tomme Sfaller af Bloddyr. Det 
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vifer ofte et Forhold, ſom det ſynes at have tilfælles iffe 

blot med denne Slægté øvrige Arter, men ogſaa med for 

rige Slægt: næmlig, at det i Hoiletilſtand, naar det er faft- 

hæftet til en eller anden Gjenſtand, bøjer Halen fremad tæt 

op til Kroppen, faa at Haleſpidſen kommer til at ligge ved 

Siden af Hovedet. 

J Maven af det enefte Individ, jeg har aabnet, fandt Narins. 

jeg blot en hvid, ligeſom ſammenloben eller oſteagtig Masſe. 

J Tarmefanalen, tfær i Maſttarmen, har jeg troet at opdage 

Spor af den ydre Bekladning af Cyprisarter eller nærftaaende 

ſmaa Kreæbsdyr. Dog er jeg iffe ved Underføgelfe under Mi— 

froffopet kommen til nogen Sikkerhed, og maa altſaa overlade 

dette Punkts Oplysning til Fremtiden. 

Legetiden indtræffer 1 Maj Maaned, höoilket jeg antager Sorplantnins. 

med Beſtemthed at kunne flutte deraf, at jeg omtrent mod Mid— 

ten af denne Maaned har fanget fuldvoxne Hunner tæt inde 

under Land, hvis Bughule var faa udfpændt af Xgmasſen, at 

Rognkornene funde ffimtes gjennem de ydre Bedæfninger. Un— 

ger af omtrent en Tommes Længde, fom jeg famtidigt har 

fanget, fynes at viſe, hvormeget denne lille Fiſt voxer i et 

Aar. Rognkornene ere tildeels meget ftore i Forhold til Fi— 

ffens Størrelfe (de ſtorſte har jeg fundet af 2 Linies Gjennem— 

frit hos en Hun af omtrent to Tommers Længde). Men vilde 

man deraf flutte til et ringe Antal, vilde man dog fejle, efterdi 

de ftørre, og til Udgydelfe modne, Rognkorn uden nogen Orden =) 

ere blandede med mangfoldige mindre (faa at fige gjennem alle 

Maal fra 5% Linie til 2 Linie). 

*) Hos Arterne af Slægten Cyclopterus, der ogſaa til en Tid vife 

Rognkorn af meget forffjællig Storrelſe, har jeg imidlertid iagttaget 

et andet Forhold, idet alle de ſmaaga Rognkorn ere fammenhobede 

i Rognfæffenes forrefte Deel, alle de ſtore derimod nær Genera- 

tionsaabningen. 



69de Art. Den almindelige Mingbug (Liparis barba- 

tus EhLstr,). 

Artsmarke. Farven rødgraa med lys Bug og rødlige Fin— 

ner, marmoreret baade paa &rop og Finner med 

(arie Dlættersoge friber.…… endern fm, HA 

rige, med tilbagefrummede Spidſer. Neſeborene 

rørformige. Ryg-, Gadbor- og Halefinnen for: 

enede. Halefinnen bredere mod Enden, med den 

bageſte Rand udbuet Finnerges "Straadletal er 

Rygf. 32; Bryſtf. 28; Gadborf. 32; Halef. 9%). 

Synonymi, Blod, Geſchichte d. ausl. Fife, I, 49: Cyclopterus Liparis. 

Cuvier, Regne anim, 2éme éd. II, 346: Cycl. Liparis, 

Ekſtrom, Vetenſk. Acad. Handl, f. 1832: Liparis barbatus. 

— Die Fiſche i. d. Scheeren von Mörkö, S. 113: L. barbatus. 

Narrell, Brit. fish. II, 274: Liparis vulgaris? 

Ufvildninger. Blch aus Fiſche 123 Ho SENER eo], sr etab VE 

Ovenſtagende Træfnit efter Ekſtrom. 

Bemærfn. Ut de fire førft anførte Synonymer høre ſammen, antager jeg før 

ER temmelig ſikkert. Naar man fammenligner Blochs og Ekſtroms Af- 

biloninger, og indrømmer, hvad ber maa indrømmes ben befjendte 

blodffe Unøjagtighed i Enkeltheder, vil man næppe finde Anledning bil 

at tvivle om de to afbildede Fiſkes Identitet. Og, Da Cuvier netop 

henholder fig til Blochs Afbildning, ev bet afgjort nok, hvilfen Art 

£) Narrell angiver Straaletallet ſaaledes: 

Rygf. 363 Bryftf. 323 Gadborf. 263; Halef. 12. 

Blod) derimod: — 41; — 34; — 903 8 40: 
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han mener. Med Henfyn til Narrell og andre engelffe Faunifter, 

fvæver jeg derimod i nogen Uſikkerhed. Narrell afbilder næmlig FZiffen 

med fine Længdeftriber, og har iffe udtrykt Naſeborenes karakteriſtiſke 

Rorform, hvilfen ogſaai hang Beffrivelfe ganffe forbigaaes. Fremdeles er 

efter ham Unbderfjæben lidt fænger end Overkjeben. Mfvigelferne i Angivel- 

fen af Straaletallet hos Parrell, ligeſom ogſaa hos Blod), ere derimod 

næppe af fønderlig Vægt hos en Fiſt, hvor Tallingen er faa vanffelig at 

udføre med Nojagtighed. 

Da jeg ikke felv har haft Lejlighed til at underføge den 

her afhandlede Art, er jeg- heller ikke iſtand til at meddele no— 

gen Beffrivelfe af den. Jeg maa derfor indffrænfe mig til at 

fremfætte et Par Bemærfninger med Henfyn til de af andre 

Forfattere bekjendtgjorte Beffrivelfer af denne Fiſt, hvilfe dog langt— 

fra iffe ere af den Udforlighed, at jeg ved dem har været iſtand til at 

udfafte et fuldftændigt gjennemført og ſammenlignende Artsmarke. 

Blod anfører fun om Tænderne, at de ere fmaa og 

fpidfe, hvorimod Jarrell og Efftrøm ere enige i, tillige 

at beffrive dem ſom krumme. Jeg mener, at disfe Angivelfer 

blot berve paa en ufuldftændig Underføgelfe, og at nærværende 

Art (faaledes ſom Forholdet er med fre andre, af mig underføgte, Ar⸗ 

ter) har Tænder med trefligede Kroner. Var dette ikke Tilfældet, vilde 

den, ifølge de ved Cuvier ti Ichthyologien begrundede Regler, 

være at afſondre ſom en egen Slægt fra den føregaaende Art. — 

Naar Blod og Efftrøm angive fyv Gjalleſtraaler, forflarer 

jeg Dette derved, at de have talt Mellemgjallelaagsſtykket med, 

Der, fom ovenfor bemærfet, hos denne Slægt meget ligner en 

Gjelleſtraale. Ekſtrom omtaler en Sidelinie, men hans 

Afbildning vifer den aldeles ikke; ligeledes beffriver han 

Halefinnens Straaler ſom grenede, uden at dette Forhold 

er afbildet paa Figuren, Rimeligoiis er Beffaffenheden af 

disſe to Forhold heller iffe hos nærværende Art anderledes end 

hos Slægtens andre Arter. Med Henfyn til den indre Byg: 

ning angiver Blod, at Leveren er firelappet, - Tarme— 
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kanalens Længde lig Fiffens Totallengde, Antallet af Blind— 

tarme 48, af Hvirvler 64. 

Efter Aarrell ſtulle oftere Individer træffes, ſom mangle 

Striber og Plætter, og hos hvilfe blot Ryg- og Gadborfinnen 

have en mørfere Rand. 

Arten opnaaer ſtundom en Størrelfe af over fem Tommer 

(det ekſtromſte Exemplar holdt 54 Tommer); men tre til fire Tom— 

mer ſynes af være den fædvanlige Længde for voxne Individer. 

Paa den engelffe Kyſt ffal denne Art forekomme fra Ør- 

fenøerne til Kanalen, og fine Steder ret almindeligt.  Ogfaa 

paa den hollandſte Kyſt træffes den; og efter Cuvier paa den 

franffe Veſtkyſt. Paa den norffe og danffe Kyft vides den ikke 

at være feet: derimod ere fo Exemplarer til forffrællige Ti— 

der fangede paa den fvenffe Kyft dybt inde i Oſterſoen (i Morko 
Sfjærgaard under henimod 599 n. Br., eller nogle Mile fyd 

for Stofholm). Og det er paa Grund deraf, at denne 

FUE her har faaet Plads. Da det næmlig ſynes aabenbart, 

at Arten iffe har Djæm 1 Oſterſoen, holder jeg det for en 

Selvfolge, at de to omtalte Individer ere indvandrede gjennem 

Ørefundet fra Kattegattet, og at den altſaa forekommer i 

disſe Bande til fine Tider”). 

Naar derimod Yarrell angiver, at den er funden paa forffræl- 

lige Steder i Polarhavet af Scoresby og Parry, grunder 

dette fig viftnok paa en Sammenblanding af forffjællige Arter. 

Og endnu mindre Tiltro før jeg ffjænfe Ekſtroms Paaftand, 

at den 1 Oſterſoen fangede Ringbug ffulde være identiff med 

et Individ fra Kamtſchatka 1 Videnſtabernes Selffabs Muſeum 

i Stokholm. 

*) Den betydelige Storrelſe af det ekſtromſte Individ taler ogſaa fur 

en Indvandring, ifølge den befjendte Jagttagelſe, at en Fiſte— 

Art, naar den træffes langt udenfor de ſedvanlige Grendſer, ba 

gjærne vifer fig i Individer af en mere end almindelig Storrelſe. 
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Paa den engelffe Kyſt findes denne Art i Ebbetiden under Levemaade. - 
Stene og i Vandpytter. Ogſaa ffal den hyppigt træffes ved 

Flodmundinger, ja endog ftige vp i Floder for at lege. 

Dens Naring ffal beftaae i fmaa Krebsdyr og Bløddyr, YTæring. 

ligefom + Fiffeyngel. 

Ekſtrom anfætter Legetiden til Marts, da det af ham Sorplantnins. 

underføgte, mod Midten af denne Maaned fangede, Individ 

havde flydende Rogn (fintfornet og af lys Karminfarve) £). 

*) Efter engelſte Faunifter er den fyldt med Rogn i Januar, og 

Rognkornene meget ſtore, hvilken ſidſte Omſtendighed ſtemmer over— 

eens med Forholdet ſaavel hos andre Arter af denne Slægt ſom 

hos foregagende Slægt. 



Slægten Lepadogaster Gouan. 

Formen noget langftraft, med fladtryffet, fortil tilfpidfet Hoved, 

temmelig lang Snude og tynd, fammentryffet Hale, Meget ſmaa 

Tænder paa Mellemfjæbebenene og i Underkjeben. Gjalleſpalten 

lille; Gjællehuden med fire eller fem Straaler; tre Par frie Gjælle- 

buer, det fjerde Partilbæftet paa den indre Side. En, langt tilbage ſiddende 

og blot af bløde Straaler beſtagende, Rygfinne, der, ligeſom Gadbor— 

finnen, omtrent naaer til Halefinnens Rod. To Skiver under Bugen; 

ben forreſte mindre, liggende mellem de brede, paa Bugfladen nedſtigende, 

og der fremadrettede Bryftfinners Rod; tæt bag denne den anden ftørre. 

Alle Finneſtraalerne leddede, undtagen Bugfinnernes forſte. Zuden 

glat, uden Sfjæl eller Beenknuder. Ingen tydelig Sidelinie. Anal— 

papille hos begge Kjøn. Tarmen fort, lige, uden Blindtarme. 

Svømmeblæve ſavnes. Beenraden fuldkomment faft, 

Da flere Arter af Slægten Lepadogaster forekomme paa de engelffe 

Kyſter, en Art i den fenefte Tid er truffen paa den norffe Kyſt, maa 

det anſees for rimeligt, at ogſaa hos og denne Slægt vil findes; hvor— 

for jeg har anfeet det henſigtsmosſigt, at henlede Opmarkſomheden 

ban Den, 

Det ovenſtagende Træfnit fremftiller Lep. cornubiensis (efter Par— 

vell) ; det nedenfor følgende viſer Bugſtivernes Form. 

| 
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X. Jare-FJamilien. 

Laveflægten Galmo Cuv.) 

Formen langſtrakt, noget ſammentrykket, ſirlig. Hovedet 

nøgent, Kroppen bedæffet med ſmaa Sfjæl og i Regelen plæt- 

tet. Gabet ftort. Overfjæbebenene indtage en Deel 

af Mundens everſte Rand, og ere væbnede med en Rakke 

fpidfe og krumme Tander; endvidere findes en Rakke lig 

nende Tænder paa Mellemfjæbebenene, Underfjæbens Grene 

og Ganebenene, famt to Rakker paa Plougffjærbenet " og 

Tungen; endelig bære Svælgbenene ſpidſe Tænder. 

To War nærftanende Næfebore. Gjælleftraalernes 

Antal omtrent ti til tolv. Fire Par frie Gjællebuer; 

Bigjællen fvagt udviklet. Rygfinnen anbragt over 

Bugfinnerne, Fidtfinnen over Gadborfinnen, Svømme: 

blæren indtager hele Bughulens Længde, og ftaner fortil 1 

gorbindelfe med Svælget. Maven erlangftraft og ſmal, og danner 

en Blindſek med Portnerdeel; Blindtarmenes Antal meget 

fiort. — Hos de gamle Hanner frembyder i Legetiden Underfjæ- 

bens Spids en Krog, ſom optages i en Fordybning af Overfjæben. 

*) Af Beſtrivelſerne vil imidlertid i det Følgende blive tydeligt, at 

Plougſkjcerbenets Tandrakker ſtundom ere meget ufuldſtendige. Ogſaa 

kunde det, ſels hvor Ylougffjærbenet er rigeligt tandvæbnet, ſynes 

tvivlſomt, om man ffal beffrive Tænderne ſom dannende to Rak— 

fer, eller blot en ſlangebugtet. 
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70de Art. Den almindelige Lax (Salmo Salar Linn.). 

Hovedets Længde indeholdes fem Gange i To— 

tallængden, og ftemmer gjærne omtrent med den 

ftørfteHøjde. Tænderne førte og ftærfe; fun ganſke 

faa Tænder forreft paa PlIougffjærbenet (to til 

tre) hos den vorne Fijk  Overfjæben længer end 

Underfjæben. Den nederfte Rand afGjællelaags- 

ftyffet og af Undergjællelaaget indbyrdes paral— 

lele rettede tirænt opad og bag; SorgjæHdslaaget 

halvmaanedannet. Rygfinnens femte Straale i 

Regelen den længfte; dens ſidſte Straale omtrent i 

MidtenafTotallængden. Afftanden mellem Rygfin— 

nen og Fidtfinnens Begyndelſe dobbelt faa ftor ſom 

Rygfinnens Lengdeſtrxkning eller endog 

Fidtfinnens bageſte Rand omtrent midt imellem 

Rygfinnens ſidſte Straale og Halefinnens Spidſe. 

Halefinnens bageſte Rand indſkaaren eller halv: 

maaneformigt indbojet. Sidelinien gjennemløber 

omtrent 120 Skjel. Omtrent 26 Sfjæl i en Rakke 

fra Sidelinien til Ryggen, omtrent 29 fra Side- 

linien til Bugen. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 15; Bryftf. 14; Bugf. 9; Gadborf. 12; Halef. 19%). 
(13-15) (13-14) (9-10) (11-42) (18-19). 

) Skjondt Afverling i Finnernes Straaletal finder Sted, ſynes den 

dog, efter de følgende Tallinger at flutte, at være indffrænfet in— 

denfor temmelig fnævre Grandſer: 

Totall. 3047; Rygf. 15; Bryftf. 14; Bugf. 9; Gadbf. 12; Halef. 19, 

— 41 “3 — 13; — 13 — 9; — 11; — 18, 

— 15““ 63 DD 66 RTE 148, 

— 12447; — 443 — 44; — 10; — 12; — 19. 

— 1233 — 15 — 44. 103, — 123 19. 

Narrell angiver fun 13 Straaler for Rygfinnen, 12 for Bryſt— 

finnerne, og, hvad ifær er at mærfe, fun ni for Gadborfinnen. 
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Schonevelde, S. 64: Salmo nobilis, 

Pontoppidan, Atl. I, 652: Salmo Salar. 

Muͤller, Prodr. n. 405: S. Salar. 

Olavius, Skagens Beffr. &. 107: S. Salar. 

Retzius, Fauna svec. pag. 344 n. 89: 8. Salar, 

Skougaard, Bornholms Beffr. S. 67: Laks. 

Kuß, Naturb. d. Herzogth. &. 135: ber Lachs. 

Zofman, Tidsſtr. f. Naturv. II, 374: Lap eller Zap⸗Lax. 

Saber, Naturg. d. Fiſche Islands, &. 126: S. Salar. 

Cuvier, Rgn. animal, 2éme éd. II, 302: S. Salar. 

YWedelmann, om Zifferiet i Randers Fjord, S. 6: Laxen. 

YWilsfon, Prodr. ichth. scand. pag. 2: S. Salar, 

— — — — pag: 4: S. Ocla? 

Narrell, Brit. fish. II, 1: S. Salar? 

Skjondt der gives Afbildninger nok af denne Fiſt (til Er. Blod Afbildninger. 

tab. 20, Hunnen), fjender jeg dog ingen, der kunde anbefales ſom 

i alle væfentlige Henſeender tilfredsſtillende. 

J Lareflægten er det overordentligt vanffeligt at ffjælne Arterne, ——— 

og endnu vanſkeligere at meddele ret brugbare og letopfattelige Arts- Synonym. 

mærfer: deels fordi adffillige Arter indbyrdes ſtaae hverandre meget nær, 

deels fordi Individerne indenfor ſamme Art variere meget betydeligt 

efter Alder, Kjon, Opholdsſted o. f. v. Hertil kommer fremdeles, at 

denne Slægt er bleven meget ftivmoderligt behandlet af Ichthyologerne 

i dette Aarhundrede, eller rettere flet iffe underfaftet Behandling, — Hvad vor 

Fauna angaaer, da har Muͤller, uden at forraade egen Sagfundffab, blot 

fammenftillet, hvad han fandt hos Pontoppidan, Strøm, Linné o. f. 9. 

Retzius berigede den nordiſke Fiffefortegnelfe med et Par Arter, ſom 

allereve af Blod) vare opftillede, men fom Retzius paa Skaanes Kyſt 

troede at gjenfinde, næmlig S. Goedenii og S. Schiefermulleri. Nu 

indtraadte en Stilftand af omtrent tredive Mar, indtil Retzius's Di— 

fripel, Wilsfon, udgav fin Prodromus; et Sfrift, hvorved Forvirring i 

Kundſtaben om de nordiffe Larearter udſpredtes med rund Haand. Iſtedet— 

for at oplyfe, hvad ved Linnés S. Eriox, ved Retzius's S. Goedenii 

øg S. Schiefermulleri maatte forſtages, udelades disſe iffe blot af 

Fortegnelſen, men de forbiganes med den fuldkomneſte Taushed. Der— 

imod erftattes de opſtaagede Lakuner 1 Fauna'en rigeligt ved fem nye 

Urter: S, Ocla, S. Truttula, S, ventricosus, S. pallidus øg S. ruti- 
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lus, der fendes ud i den vide Verden, blot forſynede med meget utilftræffelige 

Diagnoſer. Derſom Nilsſon fnart havde efterfulgt fin Prodromus med et 

udførligere Arbejde, hvori baade det Udeladte og det nyt Opftillede nærmere 

udvikledes og begrundedes, vilde ingen Anledning til Klage være forhaanden; 

men i de tretten, ſiden dette Skrifts Udgivelſe henrundne War ſynes Nilsſon 

faa ganffe at have tabt det af Øjne, at han vel næppe nogenſinde vil komme til- 

bage til bet igjen: en Letfindighed, der viftnof fortjener at misbilliges ſom 

Videnſtaben ſtadelig. — Reinhardt, der har gjort Nilsſons Prodromus“) 

til Gjenſtand for Kritik, og af hvem, ſom mangeaarig Forſtander for naturhi— 

ſtoriſte Muſeer, man uden ſtor billighed kunde vente nogen Oplysning over 

dette vanffelige Punkt i Nordens Fauna, tilſtager fin fulofomne Uformuenhed 

til felv at yde Videnſtaben nogen Tjenefte heri >), og indffrænfer fig til, blot 

ſvagt at antyde Mistillid til nogle afde nye nilsſonſte Arter. — Bearbejderne 

af „Skandinaviens Ziffar” have ligefom frygtet for at berøre denne Familie, 

og hidtil iffe inddraget en enefte af dens Arter under Behandling i deres 

Værk, — Af Forfattere udenfor Skandinavien kommer ifær Narrell i 

Betragtning, og viftnof har han i flere Henſeender leveret meget inter- 

esſante Bidrag, til hvilfe ogſaa i det Følgende ideligen vil blive taget 

Henſyn: men hang Sfrifts populære Plan tilfteder naturligvis iffe en 

egentlig videnffabelig Behandling af Gjenſtanden**). — Saameget har 

jeg anfeet bet nødvendigt at forudffiffe, for at gjore opmærffom paa 

Opgavens ſtore Vanffelighed og den dermed følgende Uſandſynlighed for, 

at jeg i alle Henſeender ffulde kunne løfe den tilfredsſtillende. Dog 

beftaner Vanſkeligheden, efter min Formening, maaſtee iffe faa meget i ſelve 

Bearbejdelſen, ſom fnarere for den iſolerede Privatmand i at tilveje 

bringe det til Arbejdet nødvendige. Materiale. 

Jeg gager nu over til Synonymien af nærværende Art, hvilfen bøg 

fun giver Anledning til faa Bemærfninger. At Schoneveldes 

8. nobilis hører herhid, fan ikke betvivles; hvorimod det viftnof fan 

fynes meget ufiffert, om hans 3akenlaß, Rogenlaß og Blanckelachß 

*) Maanedsſtrift for Literatur, 1833, tredie Hæfte. 

**x) L. c. Side 244—245, 

***) Han giver ſaaledes flet ikke Diagnoſer, og hans meget ufuldftæn- 

dige Beffrivelfer ere tildeels ikke ſammenlignende. Imidlertid har 

han dog, med Henſyn til Laxearterne, omhandlet baade Tand— 

forholdet og Gjallelaagsſtykkernes Beſtaffenhed, hvorom mere i 

det Folgende. 



543 

eller Winterlachß blot ere Afarter af den almindelige Lar, eller hvor de 

fiulle henføres. Dog, dette Spørgsmaal vil fenere blive Gjenſtand for 

nærmere Overvejelſe. — Skjondt jeg juft iffe feer nogen Grund til at 

tvivle om Identiteten af den islandſte Lar med ben hos os forekom— 

mende, bør jeg dog bemarke, at jeg endnu iffe har fundet Lejlighed til 

at ſammenligne bem, Iſtedetfor at Retzius og Nilsſon, i Overeens— 

ſtemmelſe med Blod), betragte dennes Tab, 20 og Tab. 98 fom frem» 

ſtillende Hun og Han af nærværende Art, hendrager Cuvier blot den førfte 

til 8. Salar, og henfører derimod ben ſidſte til en af ham opſtillet ny 

Urt, S. hamatus, fom i det Følgende vil blive omhaͤndlet. Med Hen— 

ſyn til de omtalte blochſke Afbildninger, vilde det viſtnok, derſom man turde 

bygge paa deres Nojagtighed, forekomme mig rimeligſt, at de fremſtillede 

to beſtemt forſtjellige Arter. — Hvad Nilsſons S. Ocla angaaer, da 

tør jeg vel ikke afgjort forene den med S. Salar, men tvioler imidlertid, 

efter hvad mig i Lund er bleven foreviift, meget om densBerettigelſe tilat gjælde 

for en egen Art. Naar jeg har føjet et Sporgsmaalstegn til Narrell's 

8. Salar, er det, fordi adffillige, og bet tildeels ikke uvaſentlige, For⸗ 

hold i hans Beſkrivelſe angives anderledes, end de hos vor Lar fore- 

findes : ſaaſom Mellemgjallelaaget, Tallet af Finneſtraaler, Sfjælræffer 

og Blindtarme, Bryſtfinnernes Længde o. f. v. — Endnu fan bemærfeg, 

at naar Blod) angiver ſom Artsmarke for S. Salar, at ben har tretten 

Straaler i Gadborfinnen, beroer dette vel blot derpaa, at han har talt 

den fidfte, til Roden kloftede, Straale dobbelt, 

Lar er denne Fiffs ældgamle og almindelige Benævnelfe, Benævnelfer. 

iffe blot i de tre nordiffe Riger, men ogfaa t en ſtor Deel af 

Tydffland *). Og hos os veed jeg ikke, at nogen anden Benævnelfe 

er i Brug for den voxne Fifi. Thi det af Pontoppidan anførte 

Navn, Hagelar, der hos Miller bliver til Haplar, fynes 

deels ingenſteds i Danmark at anvendes, deels fun at ffulle betegne 

Hannen i en vis Periode. At Navnet ſtundom fan hide nogen 

*) Hos de veftlige germaniffe Stammer findes ogſaa Navnet Salm, 

hvoraf det latinffe Salmo, det franffe Saumon o. ſ. v. ere af— 

ledere. Jeg tør forreſten iffe yttre nogen Mening, om Ordet 

Salmo oprindeligen er germaniſt eller keltiſt; hvad maaffee ogſaa 

fan være vanffeligt nok at afgjore. 
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Forandring i Udtalen =), ſtundom ogſaa forøges ved et eller an- 

bet Tillæg (ſaaſom Løvfalds-Lar v. f. v., hvorom. fenere), 

kommer iffe her + Betragtning, Derimod fortjener det at be- 

mærkes, at man iffe faa Steder hos os benævner mindre 

Lar med Navne, der tilkomme andre Arter, deels af Ukyndig— 

hed, deels følge gammel Bane. Saaledes falde Fifferne i 

Strandhuſene ved Koldingfjord den ſpade Laxeyngel paa fire eller 

fem Tommer Orteblikker, de halvvorne Individer Orre— 

der, uagtet de meget vel vide, at disſe Fiffe, fom de felv 

fige, „blive til Lar. Laxens Yngel ſynes endvidere ofte, me- 

dens den endnu har røde Plætter, at forverles med Forellen. 

Paa Grund af det meget nære Forhold, hvori flere Arter ftaae 

tilhverandre, bliver det højft vanffeligt at angtve noget Betegnende 

for enhver i den ydre Almeenform. Dog. vil det forekomme mig, at, 

næft den længere Dverfræbe og den indbojede Halefinne, den almin— 

deligt noget fremftaaende Bug hos nærværende Art giver den firlige 

gorm ftørre Tilnærmelfe til det Teendannede, hvorved ogſaa Hovedet 

faner Udfeende af at være lidt mindre end hos de befflægtede Arter. 

Farven paa Pandefladen og Ryggen fort eller meget mørft 

olivengrøn ; Kinderne og Kroppens Sider ſmukt og reent ſolofarvede; 

Bugen melkehvid. Rygfinnen olivenfarvet med ſorte, rundagtige 

Vlætter; Fidtfinnen af Ryggens Farve; Halefinnen ſort eller 

ſorteblaa; Bryſtfinnerne ſortagtige, lyſere ved Roden; Gadbor— 

finnen og Bugfinnerne hvidagtige. Pupillen ſorteblaa, Horn— 

huden lyſt-mesſingfarvet,; et Par forte, runde Plætter paa Kin— 

derne bag Øjet, ligeſom ogfaa paa Forgjællelaaget, Gjælle- 

laagsſtykket og Undergjællelaaget. Tildeels forte Smaaplætter 

paa Siderne af Kroppen, — Saaledes er gjærne Farven hos 

Laren i Havet; hvorledes den forandrer Farve, naar den gaaer op i 

det ferffe Band og mød Legetiden, vil fenere blive omtalt. Unger 

*) Saaledes fortæller Skougaard, at Laren paa Bornholmſt hedder 

Lajs, og anfører til Befræftelfe følgende Riim: 

Vinn J hæ Haura elle Lajs, 

Skan J ſpo Jer aa komma ſtrajs. 
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paa omtrent fire til fer Tommer udmarke fig ved noget lyſere 

Farve paa Ryggen og ifær derved, at medens de vife forte 

Ylætter ovenfor Sidelinien, have de langs denne og tildeels 

nedenfor den cinnoberrøde Plætter. Bryftfinnerne og Gadbor— 

finnen ere lyſe ved Roden, mørfe i Spidſen. 

Udmaalinger >). 

Totallængde: A 30473 B 4173 0 1475/55 

ftørfte Højde (foran Rygfinnens Begyndelfe): A6”; B 917; C23"; 

Højde over Gabboret;z 44" Br OSTE 

Højde over Nakken: C 2”; : 

Højde foran Halefinnens Rod: A 2443 B 333 C 135 

ſtorſte Tykkelſe: 333 B443 0 143 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 975 B 153 C6“; 

ſerſte Dnitreds 4 BE ROEN EGE 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjællelangets bagefte Rand: A dl”; 

BESET 3 

Afſtand fra Snudeſpidſen til bagefte Rand af Crista occipitalis: 
TENN DERE SA ER] SYNTET FAE TEK Cr 4 EG 

Snudeſpidſens Fremragning foran Enden af Underfjæben (naar 

Winters er Ike) ADRESSE] 

det opſpilede Gabs Højde: A.22753 B 47501977; 

det opſpilede Gabs Brede: A 273 B 2375 0 134"; 

Melemtjæbebenets Langgde 1666 

SDverFjæbebenets: Længde: A 247 BSA 14975 

Underkjgbens Længde til Artikulationen: A AG STRESSE DIS PARRE" 

Afſt. fra Snudeſ. til forreſte Neſebor: A — B ————3 

ſtorſte Gſennemſnit af forreſte Neſebor: & 123775 B 23773 1"; 

Afſtand mellem forrefte og bageſte Næfebors A 3 Boas (1: 

ſtorſte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A 137”; B og, Cc 31/45 

RENE Afſtand mellem det bagefte Par MWæfebore: A — 

— ——— 

Afſtand fra bageſte Naſebor til Øjets forreſte Rand: A82; 

B 407 37% 

*) A, en Dan, fanget i Vefterhavet ved Nymindegab; B, en Hun 

fra Bornholm; C, et yngre Individ fra Norges Veftfyft (Aaleſund). 
Danmarks Siffe, IL. ÅR 
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Afſtand fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte — 26 

B 30975 0410145: 

Ojehulens Lengdegjennemſnit: A 9/7; B 123 3 C 817; 
Øjets Længdegjennemfnit: a 6“3; BY”; C 6" 

Diets Hojdegjennemſnit: A 63; B 11'”3 C 537; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 2"; B 35“3 C 1147; 

Afſtand fra Øjets nederfte Rand til — Underflade: A1733 
B PAS TERE Cc — 

Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Forgjællelaagets bageſte Rand: 

AES SER 128: 

Gjællelangsftyffets ftørfte Brede: A 1647753 B 223 C 7"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens Begyndelſe: A 123”; 

— —— 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 317; B 417510 203 

ben oprejfte Rygfinnes flørfte Højde: A 237; B 317; C 16”; 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnen: A 747; 3925 (3475 

Fidtfinnens Længdeftræfning: AS“; B 1177; € 347"; 

Fldiſinnens flørfte Højde AA 4477 BRUN SAGE TES) 

Ufft. mellem Fidtf. og Halefinnens Rod: A2“; B23“3 C12'7 5%) 

Bryſtſnnernes Længde: AA" 33/7 EB 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 127; B 16”; €6""5 

Afſt. fra Snudeſp. til Bugfinnernes Rod: A 145”; B 2044; 68"; 

Bugfinnernes Længde: 4237305 3173. C 742775 

Bugfinnernes Brede ved Foden: A:104"" 5 B G 40"; 

Afſtand Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: A 

fra — til Gadborets forreſte Rand: A 207; B 2817; 0993 

GBadborets Lengdegjennemſnit) AA AUS BH GUT 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 217; B 313753 C 14”; 

%) Ved Fidtfinnens Længdeftræfning forſtaages blot den Stræfning, 

Roden indtager langs Ryggen, ved Højden Afſtanden fra Roden 

til Fidtfinnens bagefte Rand; og ſaaledes ogſaa for de øvrige 

Fiſke af Denne Familie. 

xx) Bed Halefinnens Rod maa forftanes Roden af dens førfte Stotte— 

ftraaler langt oppe pan Halens Sider. 

XXX) J bette Maal er ogſaa Generationgaabningen indbefattet, eller 

hele Gadborregionen. 
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ben oprejfte Gadborfinnes ſtorſte Hojde: A 2375 B 317; 0 16”; 

Afſtand mellem Gadborfinnen og Halefinnens Rod: A 247; B 

333 C 43"; 
Halef. ſtorſte Længde faa Siderne”): A 517; B 74375; 0 30”; 

Halefinnens Længde i Midten: A 23“; B 327; C 17”; 

den udſpendte Halefinnes Brede: A 717; B 117; € 31". 

Hovedets Længde indeholdes hos Individer, ſom ikke 

ere ganffe ſmaa, fem Gange i Totallængden. Formen ret regel: 

mæsfigt filedannet, med jævnt og uden Bue fra Nakken ned— 

ffraanende Pandeflade, noget ffraat opſtigende Underflade og 

med Sideflader, der ere lodrette eller parallele i Hojderetnin— 

gen, og fun fonvergere fvagt i Retningen fremad. Hovedets 

Underflade danner langtfra ikke faa ſterk en Skraaning ſom 

Pandefladen, men begge afrunde de fig mod Siderne, og vife 

fig lidt fonvere paatværs. Snuden temmelig fort; dens Længde 

til Øjets forrefte Mand indeholdes henimod tre Gange i Ho— 

vedets Længde, eller 14 Gang i Afftanden fra Øjets bagefte 

Rand til Gjellelaagets bageſte Rand, men ſtemmer derimod 

omtrent med Pandens Brede mellem Øjnene. Formen fvagt 

tilfpidfet og temmelig bredt afrundet”). Gabet fort, af 

oval eller næften elliptiſt Form; naar det opſpiles, udgjor 

Højden omtrent Halvdelen af Hovedets Længde, og dets Brede 

er omtrent lig med 2 af dets Højde. Naar Munden luffes, 

lægger Overkjeben fig faavel fortil fom paa Siderne ud 

*) Regnet fra Roden af de øverfte Støtteftraaler paa Siderne til 

Enden af de langſte Straaler, 

**) Jeg maa her anmærfe, at Snudens Længdeforhold og Form hos 

flere Larearter fynes mig at være en meget betydelig individuel For— 

andring underfaftet; fad at Hovedet hos Exemplarer, der beſtemt 

henhøre til ſamme Art, ofte fan vife en meget forffjællig Habitus. 

Dette bidrager til Vanſteligheden i at tildele Arterne beftemte 

Karafterer, ligefom maaſtee ogſaa Artsfordoblinger derved ere frem— 

kaldte. 

35* 
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over Underkjeben, Overkjebebenet nager temmelig Tangt bag 

Øjets bagefte Rand, og Underfjæbens Ledforbindelfe atter 

omtrent ligeſaalangt bag Enden af Overfjæbebenet, fom dette 

bag Øjet. Mundſpalten har en temmelig betydelig Skraaning. 

Af det Antal Knogler, der i Slægtsfarafteren angives ſom 

tandbærende, fremgaaer, at den i denne Henſeende fuldflændigfte 

Tandbevæbning 1 hele Fiffeflasfen træffes hos nærværende 

Slæegt*). Mellemfjæbebenet, ſom iffe har Overfjæbebenets 

halve Længde, og altſaa iffe indtager en Trediedeel af den 

øverfte Mundrand, bærer fun faa Tænder (omtrent fer paa 

hvert Mellemfjæbebeen); Dverfjæbedenene have det tredobbelte 

Antal (en Snees Styffer paa hvert), hvis Ræffe begynder 

omtrent fra dets forrefte Ende, men ophorer et Styffe foran 

den bagefte; paa hver af Underfræbens Grene har jeg om— 

trent falt femten Tænder, paa bvert Ganebeen femten eller 

et Par flere, paa Plougffjærbenet en Snes Stykker, i hver 

Tungeræffe fem). Tænderne ere fun af Middelſtorrelſe eller 

temmelig ſmaa, de mindfte paa Overfjæbebenene, de ftørfte og 

ftærfefte paa Tungen, ligeſom ogſaa paa ſidſte Sted" Krogfor— 

men fremtræder tydeligſt. Underfjæbens Tænder nærme fig til 

Tungetænderne i Størrelfe. Uagtet Tænderne i det Hele ta- 

get ere faftvorede til de paagjældende Knogler og ubevægelige, 

har jeg dog bemærfet enfelte, fom funde lægges ned og rejfes 

op igjen. Med Henfyn til Tændernes Stifling fan mærfes, 

=) Derimod ingenlunde med Henfyn til Antal eller Størrelfe. 

**) Uagtet jeg viſtnok antager, at Tændernes Antal er fonftant inden» 

for visſe Grandſer, erfjender jeg tillige, at det fun med Vanffe- 

lighed fan benyttes til Aoffillelfe, fordi det, paa Grund af ydre 

Indvirkninger, fjældent eller aldrig er fuldftændigt, ifær hos voxne 

Individer. Naar Narrell angiver ſom karakteriſtiſt for Laxen, 

at den fun har et Par Tænder forreſt paa Plougſkjerbenet, men 

ingen Rakke langs hen ad bette, gjalder bette vel ogſaa hos os 

for ftore Individer, men, ſom af ovenſtagende Beffrivelfe ſees, 

iffe før de yngre. 
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at de paa hvert Ganebeen danne en regelmæsfig (fun ubetyde- 

ligt ffraa) Længderæffe, ſom er Midt fortere end Overfjæbebe- 

nets Tandrekke. Plougſkjæerbenets Tandvæbning. vifer 

derimod nogen Uregelmasſighed + Stilling; naar Antallet er 

fuldſtendigt, feer man næmlig allerforreſt en Tværræffe af fire 

eller fem Tænder, og bag Denne to Længderæffer, der dog ftaae 

hinanden temmelig nær, og hvis enfelte Tænder fædvanligt 

iffe fvare lige mod hinanden, men derimod i Mellemrummene 

af ben anden Ræffe; det er derfor, at nogle Forfattere, ffjendt 

fom jeg troer mindre naturligt, fun antage en Zigzaglinie af 

Tænder paa” Plougffjærbenet. Den Stræfning, ſom Ploug— 

ffjærbenets Tandvæbning indtager, er tøvrigt noget fortere 

(omtrent % efler 1 kortere) end Ganebenenes Tandræffe. Tand: 

væbningen paa Tungen danner ligeledes Længderæffer langs 

Tungens Siderande, men da der ofte allerforreft paa 

Tungen findes en enfelt Tand filet i Middellinien, der for— 

binder de to Rekker, funde man maaffee ogfaa betragte disfe 

fom fun udgjorende en enefte, heſteſtoſormig Ræffe. Tandræfferne 

indtage her atter en kortere Stræfning end paa Plougffjærbenet. 

Da de fire Tandræffer 1 Underfjæben pasſe ind imellem de fem 4 

Dverfjæben, vil det lettelig indſees, hvilket kraftigt Gribe- og 

Holderedffab Naturen hos denne Slægt har dannet: J Over— 

fjæben tagttages et overmaade tyndt og tillige ſmalt Kjæbe- 

fejl bag Mellem- og Overfjæbebenene, hvilket paa Siderne 

fan forfølges til Midten af Overfjæbebenene, og fom i Midten 

lægger fig op til Plougſtjerbenets forrefte Tænder. J Underfjæben 

er Kjæbefejletendnu mindre, og unddrager fig let Opmarkſomheden. 

Tungen ligger temmelig langt fremme i Mundhulen (med Spids 

fen omtrent under Plougffjærbenets forrefte Ende), og er vel adffilt 

fra dennes Bund. Formen noget fmal og lidt tilſpidſet, dog i 

Enden næften lige afffaaren; den overſte Flade udhulet hidt 

efter Længden t Form af en Rende. Svælgtændernes 

Form ſtemmer med Formen af Kjæbernes Tænder; oven i Munden 
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findes paa hver Side fun en tandberende Knogle med femten 

eller ferten Tænder, ftillede uden nogen kjendelig Orden; paa 

hvert af Svælgbenene i Underfjæben, der ere meget ſtorre end 

de i Overkjeben, har jeg talt en Snees Tænder, ligeledes 

uregelmæsfigt fordeelte. Læber eller Hududvidelſer omfring 

Mundranden favnes aldeles, eller ere dog 1 høj Grad rudi— 

mentære. Om Næfeborene er at mærfe, at de idetmindſte 

ligge Øjet dobbelt faa nær ſom Snudeſpidſen, og at det for— 

refte Par ligger ganffe nær det bagefte, eller fun adffilles fra 

Dette ved en meget ſmal Hudſtrimmel, hoilken ikke danner nogen 

ret mærfelig Udvidelſe. Naſeborene ligge forreften omtrent 

paa Grændfen af Panderanden, eller i Linie med Øjets øverfte 

Rand; det forreſte ovalt 1 Højderetningen, med Ovalens 

ſpidſere Ende rettet opad; det bagefte temmelig kredsrundt og 

derfor af noget mindre Gjennemſnitslinie end det forreftes i 

Højderetningen. Øjet ligger med den øverfte Rand 1 Pande— 

fladen og med den nederfte fun ved et meget ſmalt Mellemrum 

adffilt fra Overfræbebenet, naar Munden er luffet; den Deel 

af Ojekuglen, ſom vifer fig, er noget uregelmæsfigt fredsrund ; 

men om Øjets Størrelfesforhold fynes det vanffeligt at fige 

noget Beſtemt, deels fordi dette forandrer fig meget betydeligt 

med Alderen, og deels fordi det lider Modifikationer ved den 

ftørre eller mindre Udvifling”) af den Fidthud, fom hos Laxe— 

familien udbreder fig over Øjehulens Rande. Hos ſtorre In— 

divider har jeg fundet Øjets Lengdegjennemſnit at indeholdes 

elleve til tolv Gange i Hovedets Længde, hos mindre derimod 

fun fer Gange; ogſaa er Øjets Forhold til Hovedets Højde 

gjennem Øjet ftor Forandring underfaftet. Kinden (eller Af 

ſtanden mellem Øjet og Forgjællelaaget) har en meget betydelig 

Udftræfning. Gjællefpalten begynder foroven i Pande- 

*) Betingelferne for dennes Udvikling ere mig iffe tilftræffeligt be— 

kjendte. 
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randen, ja fan endog figes at indffjære fig dybt i denne i 

Retningen fremad; paa Hovedets Underflade naaer den langt 

forbi den bagefte Ende af Overfjæbebenene, næften til Øjets, 

eller dog mindſt til Pupillens, forrefte Rand. Gjallehuden fra højre 

Side ftøder paa Hovedets Underflade t en Stræfning ſammen 

med den fra venftre Side, ja tildeels lægger ben ene fig ud 

over den anden. Gjælleftraalernes Antal noget ubeftemt, 

og ikke fjældent afverlende hos ſamme Fiſk paa de fo Sider); 

jeg har talt ti til tolv Gjælleftraafer. Formen af disfe bred, flad, 

meget tynd, eller med andre Ord langſtrakt pladedannet, i 

Enden ſtumpt ufrundet; de ere forholdsviis førte, og aftage 

gradeviis i Længde fra den yderfte til den inderſte. Gjalle— 

buerne ftærft fammenfoldede, faa at hver af dem, iftedetfor 

at fremſtille en Bue, danner en meget ſpids Binfel. To Reb 

fer Forlængelfer ere vel tilfteve paa hver Bue, men medens 
paa Den yderfte Bue den ydre beftaaer af lange, fladtryffede, 

tilſpidſede eller dolkformede Blade (fytten 1 Tallet), er den 

indre aldeles rudimentær, eller vifer fig fun ſom næften umær- 

kelige ſtumpe Smaafnuder (omtrent femten). Paa den anden 

Bue aftage den ydre Rakkes ſexten Forlængelfer betydeligt 1 

Storrelſe, hvorimod de femten eller ferten i den indre Ræffe 

udvikles ftærfere, og tildeels blive tilfpidfede. Tredie Bue har 

ferten Forlængelfer i den ydre Rakke og fun elleve i den in— 

bre, men disſe fidfte have modtaget en endnu ftørre Udvikling 

end paa foregaaende Bue, og ere alle tydeligt dolkformede. 

Fjerde Bue er paa den indre Side faftvoret foroven (eller med 

Vinkelens øverfte-bagefte Been) til Svælgbenet i Overfjæben; 

derfor udbrede Forlængelferne fig fun paa den ydre Side over 

begge Vinkelens Been, medens de paa den indre indffrænfes 

x) Maaffee er det i Regelen den venftre Side, der har det ftørfte 

Antal Straaler, ligefom det ogſaa ſynes at være Huden af det 

venſtre Gjalleapparat, ber flaner fig over det fra højre Side, 



552 

til det nederſte-forreſte; paa forſte Sted tælles elleve, paa ſidſte 

ni; paa begge Steder ſtaae de meget tilbage i Størrelfe for 

Den foregaaende Bues; paa Vinkelens nederſte-forreſte Been 

fremtræde meflem de to Rakkers Forlængelfer flere Næffer ſmaa 

og tætftillede Hudpapiller. Endnu maa mærfeg, at Svælgbenet 

i Underfjæben langs den ydre Side bærer en Rakke fmaa, 

ſtumpe Knuder, fyv 1 Tallet, fæftede til den beflædende Hud. 

Alle de omtalte Knuder og Forlængelfer ere tandvæbnede, de 

forfte 1 Enden, de ſidſte langs den indre Side. 

Bag Hovedet ſtiger Ryglinien + Vejret, ligeſom Bugen 

ffraaner ned, forſt ſterkere, derpaa næften umærfeligt, indtil 

den ſtorſte Højde opnaaes tæt foran Rygfinnens Begyndelſe; 

hvorpaa after en jævn Aftagen indtræder, der dog er ftærfere 

hvad Ryg- end hvad Buglinien angaaer. Den ſtorſte Højde 

indeholdes omtrent fem Gange i Totallængden, er altfaa om— 

trent lig med Hovedets Længde og en halv Gang længer end 

dettes Højde over Nakken, omtrent tre Gange flørre end Høj: 

den foran Halefinnens Rod og dobbelt faa ſtor fom den frørfte 

Tykkelſe*). Fiſkens ſtorſte Omkreds fan omtrent anfættes lig 

med den halve Totallængde. Rygfinnens forreſte Rand 

falder gjærne i Enden af Totallængdens førfte 2, dens bagefte 

Tilhæftningspunft lidt bag den halve Totallængde; dens Længde» 

ftræfning, efler Længden af dens Tilhæftningslinte, indeholdes 

omtrent ni til ti Gange + Totallængden, og overgager noget 

dens egen Højde, naar den rejfes i Vejret (men fun ubetyde- 

ligt Længden af dens højefte Straaler); førfte Straale meget 

fort, iffe halvt faa fang ſom anden, denne fun omtrent halvt 

faa lang fom tredie, og tredie halvt faa fang ſom fjerde; 

*) Men Alderen tiltager Højden i et ftærfere Forhold end Længden, 

hvorved ftørre eller mindre Afvigelſe fra de ovenſtagende Angivel— 

fer efterhaanden indtræde, 
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fjerde ganſke lidt fortere end femte, den lengſte*); de følgende 

derpaa aftagende, faa at den fidfte fun overgaaer den tredie 

ubetydeligt i Længde, eller omtrent har fjernes halve Længde. 

De fire forſte Straaler ikke kloftede Enden (de to førfte 

iffe engang leddede), de følgende kloftede, for ftørfte De— 

len flere Gange eller buſtformigt; ſidſte Straale deelt lige til 

Roden i to; Straalerne ſtraatſtillede, de førfte tillige tætftillede, 

de følgende efterhaanden med ſtorre Mellemrum. Aſſtanden 

mellem Rygfinnen og Fidtfinnen dobbelt faa ſtor ſom Rygfin— 

nens Længde eller mere, ftørre end Hovedets Længde og den ſtorſte 

Højde, udgjørende henimod en Fjerdedeel af Totallængden. 

Fidtfinnen, fom ligger ned langs Ryggen, og hvis bagefte 

Hand ven Roden omtrent falder midt imellem Rygfinnens 

bagefte Rand og Halefinnens Spidſe, har omtrent dobbeft faa 

flor Højde ſom Længdeftræfning eller Brede ved Roden. For: 

men fan kaldes halvmaanedannet, idet den øverfte frie Rand 

er udbuet, den nederfie, langs hen ad Ryggen liggende, derimod 

lige. Dens Afſtand fra Halefinnens Rod er omtrent lig med 

en Trediedeel af Hovedets Længde. Bryſtfinnernes 

Længde overgager Hovedets halve Længdetr), og indeholdes otte 

til ni Gange i Totallængden; Formen langfiraft og tilfpidfet ; 

bereg Brede ved Moden indeholdes omtrent 31 Gange i deres 

Længde; de ere ffjævt tilhæftede og anbragte langt nede mod 

Buglinien, eller omtrent i Linie med Gjællelaagets nederſte 

Rand. Forſte Straale fun ubetydeligt fortere end anden, ſom 

er den længfte; tredie af lige Længde med forſte; ſidſte har 

omtrent 1 af andens Længde; førfte og ſidſte Stfaale ikke 

kloftede i Enden, de ovrige kloftede/ dog næftfivfte temmelig 
utydeligt. Bryſtfinnens Spidſe naaer ikke ganffe hen under 

*) Narrell angiver Rygfinnens tredie Straale ſom den langſte. 

**) Men Bryſtfinnerne ſynes aldrig at nane 3 af Hovedets Længde, 

ſom Varvrell angiver, 
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Begyndelfen af Rygfinnen, men derimod omtrent midtvejs 

mellem dens egen Nod og Bugfinnernes Rod (eller med andre 

Ord, Afftanden mellem Bugfinnernes og Bryftfinnernes Rod 

er omtrent dobbelt faa ſtor ſom Bryftfinnernes Længde). Bugs 

finnerne, fom ere anbragte med deres Rod lidt foran Mid— 

ten af Totalleengden, omtrent under Rygfinnens ottende eller 

niende Straale, vife et temmelig afvexlende Lengdeforhold; 

jeg har næmflig fundet dem at indeholdes fra ti til tretten 

Gange i Totallængden, og fnart at være nærmere Gadboret, 

fnart fjærnere fra dette, end deres egen Længde. Denne Af— 

verling fynes mig at beroe paa Alderen, idet Bugfinnerne ikke 

med Verten tiltage i ſamme Forhold fom de øvrige Dele, og 

altfaa hos ældre Individer vife fig forholdsviis mindre). 

Som Følge heraf afverler ogfaa Forholdet mellem Bryſtfinner— 

nes Brede ved Roden og deres Længde; hos yngre Individer 

indeholdes den førfte 41 Gange i den fidfte, hos ældre næppe 

tre Gange. Jovrigt naaer deres Spidſe omtrent ligefaa langt 

tilbage ſom Spidſen af den nedliggende Rygfinne. Forſte 

Straale en ganffe fort Pigftraale (den har næppe 4 af den 

ftorfte Straales Længde); tredie Straale den længfte, dog næppe 

mærfeligt længer end fjerde, og fun ubetydeligt længer end 

anden; ſidſte Straale vverftiger Halvdelen af tredie Straales 

Længde, men naaer iffe 2 af denne; anden Straale ukloftet, 

de følgende dobbeltfløftede (undtagen forrefte Green af tredie 

Straale og bagefte Green af ſidſte Straale). Gadboret, 

fom er anbragt i Enden eller henimod Enden af Totallængdens 

forrefte Totrediedele, tæt foran Gadborfinnen, og med fin forrefte 

Rand omtrent under Midten af Mellemrummet mellem Ryg— 

og Fidtfinnen (dog lidt nærmere den fidfte), har, Generations— 

+) Noget Lignende ſynes at finde Sted med Bryſtfinnerne, ſtjondt i 

ringere Grab, 
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aabningen medregnet, en ikke ganffe ubetydelig Udftræfning og 
en langſtrakt oval Form.X, Selve Gadboraabningen er en ftor 

Tværfpalte; Generationsgabningen fremtræder. derimod i Enden 

af en, rigtignof meget fort, kegledannet Papille, bag hvilken 
en dyb Grube er indhulet. Gadborfinnen, hvis Langde— 
ſtrekning indeholdes omtrent tretten Gange i Totallængden, og 

hvis bagefte Straale omtrent ligger under Fidtfinnen, har lidt 

ftørre Højde end Længde. Forſte Straale meget fort, indehol— 

bes henimod fer Gange i Finnens længfte Straale; anden 

dobbelt faa lang ſom førfte; tredie tre Gange faa lang ſom 

førfte; fjerde meget længer end tredie, og fun ganffe ubetyde- 

ligt fortere end femte, ſom er den længfte; ſidſte Straale naaer 

iffe ganffe den halve Længde af femte. Forſte Straale en 

Pigſtraale; ogſaa anden Straale nærmer fig i Beffaffenhed 

meget en Pigftraale, og er i al Fald meget utydeligt leddet 

og forſt mod Enden; tredie og fjerde Straale ukloftede, de føl: 

gende ftærft kloftede; den fidfte deelt lige til Roden ligefom 4 

to Straaler. Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod er 

. Aidt ftørre end dens egen Længdeftræfning, og lidt ftørre end 

Fidtfinnens Afftand fra famme. Halefinnen er forſynet 

med en ſtor Mængde ſmaa Stotteftraaler foroven og forneden 

(jeg har paa førfte Sted talt femten, paa fidfte tretten), og 

naaer altfaa meget langt op paa Siderne af Halen. Naar 

Halefinnens Længde beregnes fra Begyndelſen af disfe Straa— 

ler til Enden af Finnens længfte Straaler, indeholdes den 

omtrent fer Gange i Tutaflængden. Den er ſtark, bred (og 

derfor af ført Udſeende), bagtil temmelig ſtarkt indbojet eller 

halvmaaneformig; af de nitten længere Straaler, hvilfe, Støt- 

teftraalerne fraregnede, i Regelen danne denne Finne, udgjøre 

omtrent de fire yderfte paa hver Side Fligene, hvorimod de 

mellemliggende gradeviis aftage, faa af de midterfte fun 

omtrent have Halvdelen eller lidt mere af Finnens ſtorſte 
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Længde"). Kun ben yderſte Straale paa hver Side er uklof— 

tet, de øvrige ſtærkt kloftede, buffagtige. 

Sidelinien, fom begynder tæt bag Sfulderbladet, om— 

trent i Linte med Pupillens øverfte Rand, ſtraaner forſt ganffe 

ubetydeligt ned, men løber føvrigt horizontalt, i den ſtorſte 

Stræfning lidt nærmere Ryglinien end Buglinien, dernæft midt 

imellem begge, og bag Gadbor- og Fidtfinnen endog lidt nær: 

mere Buglinien. Den fortfættes faa langt ud paa Halefinnen, 

ſom Sfjælbeflædningen naaer. 

Sfjælbeflædningen indtager blot Kroppen, men hver- 

fen Hoved eller Finner, undtagen Halefinnens Rod.  Arelhu- 

lerne, Skulderapparatet og det forrefte af Struben ere nøgne. 

Skjcllene temmelig ſmaa; i en Sfraaræffe fra Sidelinien til 

Rygfinnens forrefte Rand har jeg talt 26; i en lignende til 

Bugfinnernes Rod 297), og Sidelinien gjennemløber omtrent 

122 eller 123. De-ftørfte Sfjæl hos et Individ af omtrent 

femten Tommer holdt fo Linier i Længden, 11 Linie i Breden. 

Hvad Tagfægningen af Sfjællene angaaer, fan i Almindelighed 

Halvdelen af Sfrællene figes omtrent at være bedæffet; men 

hos en ſtor Deel af Sfjællene, iſer paa Halen, er dog en 

meget ftørre Stræfning end Halvdelen ubedæffet. Formen af 

Sfjællene oval eller elliptiff, dog uregelmæsfigt og gjennem 

mange Afændringer. Vifte favner Skjcllene. De koneentriſte 

Striber meget fine (paa et Sfjæl af to Liniers ſtorſte Gjen— 

nemfnit taltes nogle og fyrretyve); Middelpunktet for disſe 

*) Dette Forhold ſiges at forandre fig med Alderen, idet de midterfte 

Straaler vore i et frærfere Forhold end de yderfte, Efter Rav- 

vell (1. c. pag. 6) ffal derfor en Lar i det fjerve Aar have Ha— 

lefinnen næften lige afffaaren. Dog ftemmer dette aldeles iffe med 

mine Udmaalinger (fee ovenfor), efter hvilfe de midterſte Straaler 

af Halefinnen endog ere forholdsviis længer hos et ungt Individ 

paa omtrent femten Tommer, end hos et vorent paa 41 Tommer. 

**) Narrell angiver 22 Sfjæl ovenfor Sidelinien, nitten neden— 

for denne. 
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Striber nærmer fig temmelig meget til Skjellets Middelpunkt. 

Sideliniens Sfjæl bedæffes næjten ganffe af den oven- og 

nedenfor liggende Rekke, men deres Form vifer ingen paafal- 

bende Afvigelſe; den dem gjennemborende, fuldſtendige Kanal 

indtager næften hele Sfjællets Længde. Som uregelmasſige 

Sfjæl maa mærfes ef ved Roden af hver Bugfinne paa den 
ydre Side anbragt, famt nogle mellem Bugfinnernes Rod, 

hvilfe faavel overgaae de øvrige Sfjæl 1 Storrelſe ſom ud— 

mærfe fig fra dem ved Form. Det førftomtalte af disſe rager 

med fin bagefte, tilſpidſede Deel frit frem af Huden ligeſom 

en lille Finne; den ſtjulte Deel er ſmallere, og hele Sfjællet 

har Lighed med en Landfefpidfe; bets Længde overgager Bre—⸗ 

den tre til fire Gange. 

Bughulen har en meget betydelig Størrelfe; bens Indre Byg 

Længde udgjorde hos et Exemplar af henimod femten Tommer 

omtrent 61 Tommer, hos et Exemplar paa halvtrettende Tommer 

54 Tommer, eller henimod Halvdelen af Totallængden; dens 

ftørfte Højde indeholdes fire til fem Gange i dens Længde, 

Leveren gulbrun, omtrent lig med 1 af Bughulens Længde 

(hos et Exemplar paa 41 Tommer omtrent 51 Tommer lang), 

bred (omtrent halvt faa bred fom fang), noget pladedannet, 

bagtil bredt og næften lige afffaaren. Dette gjælder den ven— 

ftre Leverlap: den højre er meget lille og fmal. Galdebla— 

ren ſtor, næften af Leverens halve Længde, mere end halvt faa 

bred fom lang, fæfdannet, indvendigt med fine, ophøjede Længde 

ftriber (dog noget uregelmæsfigt), anbragt forreft 1 Bughulen, 

forfynet med en Galdegang af middelmaadig Længde, ſom 

aabner fig ved Blindtarmene. Milten, fom ligger op til 

Blindtarmene og Mavens Krumning, har en færdeles betydelig 

Længde, men er ogſaa forholdsvis meget ſmal, tilſpidſet, forſt 

fladtryffet, mod Spidſen trefidet-pyramidalff. Maven tynd, 

lang, tarmformig, uden nogen kjendelig Adſtillelſe fra Spiſero— 

ret; hos et Exemplar af 41 Tommers Længde udgjorde Spiſe— 

røret tilligemed den egentlige Mave omtrent tr Tommer, den 
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under en meget ſpids Vinkel fremadbojede Portnerdeel hen— 

imod fire Tommer; Mavens ſtorſte Gjennemſnit overſteg kun 

lidet en Tomme (eller naaede i al Fald ikke halvanden Tomme); 

Portnerdelen ſtager fun ubetydeligt tilbage i Gjennemſnit 

for den egentlige Mave; begge ere indvendigt forſynede med 

endeel (omtrent en Snees) noget uregelmæsfige Længdefolder, 

der ſpringe frem 1. forffjællig Grad (fer efler fyv overgane de 

øvrige betydeligt); og ftræffe fig lige til Portnerklappen. Bag 

denne ere en færdeles betydelig Mængde Blindtarme an- 

bragte (jeg har talt 96%), af hvilfe vel de flefte findes ſam— 

menhobede i Kreds omkring Tarmen tæt bag Portneren, men 

mange fidde længer tilbage paa begge Sider af Tarmen, faa 

at de i det Hele indtage omtrent en Stræfning af fer Tom: 

mer langs denne hos et Individ af 41 Tommer. De vife en 

ikke ubetydelig Forffjæl i Længde og Tyffelfe (de længfte over 

fer Tommer, de fortefte omtrent to hos det nysnævnte Indi— 

vid); de ere vel noget uregelmæsfigt blandede i faa Henſeende, 

men fom Regel fan dog ſattes, af de bagtil blive føortere. 

Det Styffe af Tarmen, fom ligger bag Blindtarmene, har 

næppe, hos det omtalte Individ, mere end en Alens Længde, 

og Længden af den hele Tarmefanal fra Mellemgulvet fan 

faaledes anfættes omtrent lig med Fiffens Totallængde. Maſt— 

tarmen, fom overgaaer den øvrige Tarm temmelig meget i Tyk— 

felfe og har en ikke ubetydelig Længde, udmærfer fig ved en Mængde 

(henimod tredive) Tværfolder eller ſterkt fremſpringende, tildeels 

anaftomoferende, Hudringe, fom i ſmaa Mellemrum indtage 

Dens hele Længde; en Form, ſom iffe træffes hos nøgen af 

*) Ravrell angiver, efter Richardſon, Blindtarmenes Antat fra 63 

til 638... Da min Tælling er udført med en ſaadan Omhyggelig— 

hed, at jeg tør anſee den for fuldkomment nøjagtig, maa altſaa, 

ſaafremt Talen er om ſamme Art, enten Blindtarmenes Antal 

være en højft betydelig Afvexling underfaftet, eller Richardſons 

Talling være unojagtig. 
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be førhen beffrevne Fiffe: Rognſakkene, fom ere tilhæftede 

allerforreft i Bughulen ved Mellemgulvet, vife ogſaa en ufædvanlig 

Form i Bygning, ffjøndt de i ydre Form intet Paafaldende 

have. Iſtedetfor næmlig at danne lukkede Sæffe, danne de 

hver fun en (rigtignok tilfyneladende fæfdannet, men langs den ene 

Side aaben) Hudplade, ſom paa den ene Side er forſynet med 

en Mængde temmelig tyffe Tværplader, 1 hvilfe Wggene danne 

fig. Da nu tillige en ſerſtilt Wggegang ganffe favnes, faa 

falde de modne Æg fra disſe Plader ned i Bughulen, før at 

træde ud gjennem den omtalte Generationsaabning. Hanner: 

nes Teſtikler af fædvanlig Form. Den følvglindfende 

Svømmeblære, hvis Længde er lig med Bughulens, er 

fmal, tarmformig. Nyrernes Forhold det normale. 

Mellemfjæbebenet”), der er meget lille, beftaaer 

iffe, ſom fædvanligt, af to Grene, en opadrettet og en Side: 

green, men har Form af en uregelmæsfigt > triangulær Plade, 

hvis Grundlinie, fom tillige er Triangelens længfte Side, bæ- 

rer Tænderne, og hvis Toppunkt træder iſtedetfor den opad; 

rettede. Apofyfe. Overfjæbebenet, hvis ufædvanlige Stil: 

ling og Beftemmelfe allerede ovenfor er omtalt, udmarker fig 

endvidere derved, at det deler fig i to Knogler, idet en aldeles 

affondret Beenſplint lægger fig op til dets bagefte Rand mod 

Enden, og bedæffer en lille Deel af dets udadvendte Flade. 

Det egentlige Dverfjæbebeen langfiraft og fmalt; den 

overſte tilheftede eller ffjulte Deel tynd og noget cylindrifk, 

den øvrige Knogle fladtryffet, næften liniedannet, dog i Enden 

lidt bredere og ſtumpt afrundet. Beenſplinten, der danner 

en meget langftraft Plade, tynd ſom et Sfjæl, har omtrent 

Hovedknoglens halve Længde, er fire Gange faa lang fom bred, 

*) Jeg maa bemarke, at Beenbygningen er beffreven efter unge Exem— 

plarer af tolv til femten Tommers Længde; dog har jeg fammen» 

lignet ſtorre, ifær hvad Gjallelaagets Dele angager. 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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i Enden tilfpidfet, Underfjæbens Grene af Tang og ſmal 

Form (omtrent fire Gange fan Tange fom høje). Ojebene— 

neg Kjæde er under Øjet meget fmal, hvorimod den bag Ojet 

udvider fig meget betydeligt, og danner en flor, noget rundagtig 

Plade, der foroven berører Panden, og bagtil ftræffer fig nær 
hen mod Forgjællelaaget. Hjærneffallens øverfte Flade 

vifer Spor til en meget lav og ſtump Kjol, fom ftræffer fig 

fra Snuden til Waffen, og der ender med en lille Fremragning 

bagtil. Jovrigt er Hjærneffallen for den ftørfte Deel af en 

mere bruff end beenagtig Beffaffenhed.  Forgjællelaaget 

halvmaanedannet, tre til 34 Gange faa langt fom bredt, for- 

neden bredeft, uden egentlig nedre Green. Gjellelaags— 

ſtykket uregelmæsfigt firfantet, den bagefte Rand fvagt ud— 

buet, foroven ſmallere end forneden, dets ſtorſte Længde ligeſaa ftor 

fom dets ftørfte Brede ); det er ffraat ftillet, ſaaledes at dets nederſte 

Rand danner en Vinkel med legemets Are. Undergfælle 

laaget af langſtrakt-firkantet Form (den bagefte-nederfte Vin— 

fel dog ftærft afrundet), omtrent en halv Gang længere end det er 

højt, den nederſte Rand parallel med Gjallelaagsſtykkets ne— 

derſte Rand. Mellemgjallelaaget langſtrakt, bagtil 

hojeſt, afen halv Gang ſtorre Længde end Højde, aldeles ikke 

naaende op imellem Gjallelaagsſtykket og Før 

gjællelaaget, ja iffe fuldt faa højt fom Under: 

gjællelaaget. Hele Gjællelaagsapparatets bagefte-nederfte 

Mand er afrundet, men fremftiller dog ſnarere en Vinkel med 

afrundet Hjørne end en Cirkllbue**). Overſkulderbladets 

x) Det vil fige losdisſekeret eller frit; derimod i den naturlige Stil- 

ling, fortil bevæffet af Forgjællelaaget, vifer det fig af ſtorre Længde 

end Brede. 

x*x) Ved at fammenligne denne Beffrivelfe med ben, ſom Narrell 

giver af Laxens Gjallelaagsapparat, famt med hans Afbildning af 

ſamme, ville adffillige, iffe uvæfentlige Afvigelfer (ifær hvad oven— 

for, er udtryft med fpærret Sfrift) bemærfeg, Snarere ſtemmer 
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nederfte Green er meget tydeligt og beftemt afſat, lille og tynd. 

Skulderbladet langſtrakt, fmalt, fladt, i begge Ender 

ſtumpt afrundet. — Overarmbenet ſtort men forholdsvis 

meget tyndt; det beftaaer her fun af en eneſte, uregelmasſigt 

frummet Plade. Til de to Armbeen fommer en fredie indre 

Knogle af et færeget, fantet og ſtarpoinklet Udſende, idet begge 

dets Ender ere bøjede under rette Vinkler med Hoveddelen. 

Øen ravnenæbdannede Fortfættelfe beftaaer her af 

fire Stykker, af hvilfe de tre ligge langs Overarmbenets bagefte 

Rand, for ftørfte Delen ſtjulte under dette, og ere af ſtjelagtigTynd— 

hed; det øverfte er af langftraft-oval Form, 1 begge Ender 

ſtumpt afrundet; det andet længere, ligeſom det førfte ganffe 

pladeagtigt, foroven ſpidſere, mod den nederſte Ende bredere, ſtumpt 

afrundet begge Steder; det tredie, meget mindre, ſom ligger mellem 

det andets nederſte Ende (dog ovenpaa dette) og Overarmbenets 

Vinkel, er omtrent af ligeſtor Hojde og Brede, firkantet, og 

ligner ganffe et Sfjæl. Endelig udgaaer det ribbeendannede 

fjerde i Retningen bagud. Rygraden beſtaaer af 60 Hvirvler, 

af hvilfe 35 tilhøre Bughulen, 25 Halen. En dobbelt Ræffe 

Ribbeen forefindes; den overſte, fom begynder med førfte Bug— 

hvirvel, tæller 32; den nederſte begynder førft med tredie Bughvirvel, 

men fortfættes til Enden af Bughulen, eller dannes af 33, 

meget lange, tynde, krummede Ribbeen, der ere ſammentrykkede 

i Retningen forfra bag. Gadborfinnens ſidſte Interſpinalbeen 

er anbragt mellem de nedftigende Fortfættelfer af 42 og 43de 

Hvirvel. Ryggens Interſpinalbeen begynde lige fra Nakken, 

eller det førfte Interſpinalbeen er anbragt foran førfte Ryg: 

hvirvels opſtigende Torhefortfættelfe; Rygfinnens' ſidſte Inters 

ſpinalbeen er Hæftet til den 25de Ryghvirvels Fortfættelfe. 

Fidtfinnen findes anbragt over den 49de Hvirvel. Halens tre 

vor Lar i faa Henſeende med Narrells Angivelfe før hang Sal- 

mon Trout eller Salmo Trutta, 

Danmarks Siffe. 11, 26 
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eler fire ſiſſte Hvirvſer ere bøjede Midt opad ciftedetfor at 

fortfætte de andre Hvirvlers horizontale Retning), faa at de 

tilfammen danne en Bue. i 

Om Afarteraf Laren finder jeg fun lidet bemærfet hos fremmede 

Forfattere; hvorimod jeg her ſtal indrømme Plads til nogle Jagtta— 

gelfer, anftillede ved Randersfjord.  Gagttageren”) „erkjender 

fun en Laxeart i Randers-Fjord og Gudenaa, men fire Afarter. 

Den førfte af disfe er fort, buget og tyk, med lille Hoved, 

Ojne og Mund; Ryggen er ftaalblaa med fmaa forte Plætter, 

Siderne følvblanfe, Bugen fnehvid. Hannerne have en lille 

Forhojning paa Spidſen af Underfjæben, fom næppe bemærfes 

hos Hunnerne. Dette er den fedefte og meft velfmagende Af— 

art, og den naaer jævnligt en Størrelfe af nogle og tredive 

Pund; den kommer tidligft, men er ſjelden. Den anden, fom 

dernæft vifer fig 1 Fjorden, er længer og ſmallere, med ſtorre 

Hoved, Øjne og Gab, flere og ſtorre forte Plætter paa Ryg— 

gen, Farverne mindre rene, Krogen ſterre hos Hannerne og 

felv ret mærfelig hos Hunnerne. Den er fed, velfmagende, 

forefommer i Mængde, og naaer en Bægt af nogle og fyrretyve 

Pund. Den tredie Afart, fom atter kommer fenere, er endnu 

længer og ſmallere, med ffarpere Ryg og Bug, ftørre Hoved, . 

Øjne, Gab og Krog, paa Ryggen ffiventgraa med mange og 

ftore forte Plætter, paa Siderne gulagtig, paa Bugen ſtident— 

hvid. I Overfjæben findes en Fordybning for Krogen. Den 

er mindre fed og velfmagende end de føregaaende, bliver ſjel— 

Dent over tyve Pund vægtig, og er iffe hyppig. Den fjerde 

Afart, ſom vifer fig ſidſt, har en færdeles ſtor Krog (Hunnerne 

ogſaa en flor Forhojning) og ſtort Hoved; Ryggen frembyder 

en Blanding af/ forffjællige Farver men uden forte Plætter, 

*) Det er Hr. Faith, forhenværende Apotheker i Randers, Cjer af 

Friſenvolds Laxegaard, ſom godhedsfuldt har meddeelt mig fine 

Erfaringer. 
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Siderne ere ſtidentgraa, Bugen ſortegraa, Halen fløftet ligeſom 

hos de foreganende, Den fan være=meget fed og velſmagende, 

har almindeligt tolv til ferten Punds Vægt, fjældent tyve, og 

forefommer ikke hyppigt. Den faldes Lovſprings-Lax, 

formodentlig efter den Tid, paa hvilfen den kommer, ligeſom 

de førfte Lar om Cfteraaret benævnes Lovfalds-Lax. De 

tre forſte Afarter kunne forekomme mellem hverandre, denne 

fidfte derimod ikke.“ Jeg favner Materiale, til at kunne fige 

noget Paalideligt om de anførte Afarter; de tre førfte forekomme 

mig imidlertid, enkelte Vanffeligheder uagtet, fun at kunne 

betragtes ſom mere eller mindre i Forplantningstiden frem— 

rykkede Former, men ikke ſom egentlige Afarter; den fjerde fy- 

neg mig derimod maaffee at funne tilhøre en anden Art, ſtjondt 

dog ogſaa Laxens Hunner i Legetiden blive fortagtige. For— 

ovrigt anbefaler jeg Hr. Faith's Jagttagelſer til Opmark— 

ſomhed og nærmere Underſogelſe. 

En Lar af 41 Tommers Lengde, ſom var fed og vel ved Magt, Størrelfe. 

fandt jeg fun vejede 26 Pund. Overhovedet fynes Laren hos os 

fjældent at overftige tredive Pund, og i Randers-Fjord anfætter 

man ſom Middelvægt femten til ferten Pund. Imidlertid om— 

taler Faith Lar paa nogle og fyrretyve Pund. Olavius 

har”feet en ved Sfagen fanget paa 42 Pund, og efter Neckel— 

mann har man endog i Randers-Fjord fanget Lar paa 64 

Pund. En meget betydeligere Storrelſe fynes den ingenſteds 

at naae. J England, hvor Larefifferiet er af ſtorre Betyden— 

hed end i noget andet Land, og hvor man, paa Grund af Na— 

tionens  Forfjærlighedn for Anglefifferi, med en ængftelig 

Nojagtighed optegner Vægten af uſadvanligt ſtore Fiſke, ifær 
af Lareffægten: betragter man en Lar paa 38 til 40 (engelſke) 
Pund allerede fom mærfelig nof for fin Størrelfe, og en Lar paa 
nogle og halvtredfindstyve Pund afgiver en interesfant Avis 
artifel, Som den ſtorſte Lar, om hvilfen Kundffab haves, 

anfører Jarrell en + Aaret 1821 fanget Hun, der vejede 

36% 
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83 engelſte Pund”). Efter Pontoppidan ffal Laxen paa. 

ben norſke Kyſt kunne naae halvtredie Alens Længde. Det bor herved 

erindres, at Lengdens Tiltagen hos denne, ſom hos de fleſte 

andre Fiffe, ikke ſtager i Forhold til den forøgede Vægt. Om 

en paa Londons Fiſketorv falbudt Lar, ſom vejede omtrent 70 

engelffe Pund, angives udtryffeligt, at dens Længde fra Snude— 

til Hafefpidfen fun var henimod fire Fod, men dens ſtorſte 

Omkreds tre Fod (Waltons compl. Angler &. 208, An— 

mærfning af Hawkins). Man fammenligne dermed Udmaa— 

lingerne ovenfor. 

Laren er en nordiſk Fifi. J Syd naaer den næeppe langt forbi 

Bretagne paa den franffe Kyft, eller kommer i al Fald fun en— 

feltviis og fom forvildet ud over denne Grandſe (omtrent 

480 n. Br.). Dette gjælder Havet; men ved at gane op i 

Floderne, trænger den endnu en Grad eller halvanden længere 

mod Syd, idet den gjennem Rhinen beføger mange af Schweitzes 

Floder og Søer indtil Entlibuch, Sarganſerlandet o. ſ. v. **). 

Mod Nord udbreder den fig til henimod 729 n. Br. eller til 

Norges Nordſpidſe. Om dens Udbredelfe mod Oſt og Veſt 

tor jeg ikke have nogen beſtemt Mening. Medens den ved 

Island er hyppig, forekommer den derimod meget fjældent 

ved den gronlandſke Kyſt, maaffee endog flet ikke FF). 

Hos os træffes den overalt i Veſterhavet, Kattegattet 

og Øfterføen; og der gives næppe nøgen Kyſtſtrekning, Bugt 

eller Fjord, hvor den iffe nu og da fanges, om end og fun 

tilfældigt blandt andre Fiffe, Da imidlertid vort Fædreneland 

%) Hvis her, ſom jeg antager, menes Avoir du poids-Vagt, beløber 

Opgivelſen fig omtrent til 75 danffe Pund, Beregnet ſom Troys 

Vagt derimod fun til omtrent 63 danſke Pund. 

**) See Zartmanns helo. Ichthyologie. 

**x*) Det tør namlig endnu iffe anſees for afgjort, at den gronlandſte 

Fiſt, i hvilfen man har troet at gjenfjende vor Lar, virkeligt er 

ſom Art identiſt med ſamme. 
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favner ſtore Floder med ftærft Fald, til hvilke Laxen fortrins— 

viis føger, forekommer den iffe hos os i faa talrige Sfarer 

fom til Exempel ved de norffe og engelffe Kyſter. Randers— 

Fjorden med Guden-Aa og Havet omfring Bornholm ere, ſom 

befjendt, de vigtigſte Punfter for Laxefangſten hos os, ſtjondt 

fun af ringe Betydning i Sammenligning med mangfoldige andre 

Steder, hvor Larefiffert drives. — Maaſtkee funde man vente, her 

at finde nøgen Oplysning om, hvorvidt den faa ofte hos os 

fremfatte Klage over Larens Aftagen er begrundet. Meningen 

af denne Klage er vel ikke, at Laxen ſtulde være bleven fjæld- 

nere i vore Have, men fun at den i ringere Mængde gaaer op 

i visſe Fjorde og Aaer; hvilfet, for faa vidt disſes Lob med 

Tiden er blevet fvagere, deres Mundinger tilftopvede, fan være 

rimeligt nok. Men erindres maa dog ogſaa, ifær med Henſyn 

til Randers-Fjord, at Larefifferiet, fom afhængende af meteoro— 

logiffe Forhold), overhovedet er uftadigt, og at man i tid: 

ligere Dage, ligeſom nu, har haft hele Ræffer af uheldige Aar *). 

*) Naar til Exempel fan ſtark Froſt indtræffer paa den Tid, Laxen 

ffal gane op, at Fjorden lægger til, er naturligviis Larefifferiet 

derved tilintetgjort, 

xx) J Skonnings „Randers Marſch“ (Sørgedigtet vover Thomas 

Poulſen) bliver Randers vel tiltalt: „Du fede Laxeſtad, berømte 

Rigdoms Kiſte“. Men man tør uden Ubillighed antage, at Skon— 

ning har benyttet fig af Poeternes ubetvivlede Ret til at bruge 

Hyperboler. Naar man, ſom Beviis for et tilforn betydeligere 

Larefifferi, anfører et Sagn um, at Tjeneftefolf tilforn i Randers 

have betinget fig, iffe at blive beſpiſte med Lar oftere end nogle 

beftemte Dage om Ugen; faa hører dette til de omvandrende 

Sagn: det træffes i Damborg, i Skotland, i Norge, ført overalt, 

hvor betydelige Larefifferier brives eller have været drevne; men 

hvor det er opftaget, bliver vel vanffeligt at efterviſe. J al Fald 

hevifeg næppe derved et rigere Fifferi, men fun Mangel af Han— 

delsforbindelſer og Kommunikationsmidler. 
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Ligeſom mange andre Fiffe af denne Familie opholder 

Laven fig ſkifteviis Havet, Floder og Indføer. Den gaaer 

næmlig til beftemt Tid fra Havet vp i det ferffe Vand for 

at forplante fig"), og bliver da, ligeſom de ovrige Fiffe, der 

faaledes paa en Maade opſoge Menneffene, nødt til at yde disſe 

et rigt og let Udbytte. — For faa vidt Laren lever i 

Havet, veed man næften Intet om den; derimod, faafnart 

Den nærmer fig Land, for at gaae vp i Strømmene, bliver 

Den en Gjenſtand for Jagttagelſe, og det faameget mere, 
fom den hører til de værdifuldefte Fiffe. Da den oftere om 

Foraaret og Sommeren fanges tilfældigvis med Baad paa vore 

Kyſter, flutte vt, at den til disſe Tider ftryger langs med Lan— 

det. Ogſaa paa den norſte Kyft holder den fig nær Landet en 

Deel af Sommeren. Paa de engelffe Kyſter træffes den til 

ſamme Tid ved Flodmundinger og i Bugter, hvor Strømme 

udgyde fig: med hver Flodtid fliger den vp t Strommene, faa 

højt Floden naaer, men vandrer tilbage igjen med Ebben. Er— 

faring har lært, at den retter fit Løb efter lyſende og hvide 

Gjenſtande**), at den flyer med Hurtighed Alt, hvad der 

fafter Skygge, ſelv Skyggen af en flyvende Fugl***); men at 

x) De aldre Meninger, at Laren gaaer op i Stromme, for at befrie 

fig fra de ſaakaldte Laxeluus (Caligus Salmonis), eller for at . 

fortære Zundeſtejler (muͤller, Naturforſcher 18tes Stück), eres 

aldeles ugrundede, ſtjondt de ſtundom findes at gage igjen i 

nyere Skrifter. 

xx) Derfor fanger man Lar og Orreder ved Hjælp af Blus; derfor 

udfpænder man i Jorge ved Laregarnene Lagener, eller overſtryger 

Klipperne med Kalk, eller oprejfer hvidteve Bræddevægge (be ſaa— 

kaldte Laxeblikke) ſom Erftatningsmidler for hvidtſtummende 

Elve, 

xxx) Naar Laren om Sommeren paa ben norffe Kyſt ſvommer langs 

Stranden, og nærmer fig et Sted, hvor et Fjeld fafter fin Skygge 

i Havet, viger den forfærdet tilbage; hvorimod ben føger ſaadanne 

Steder, hvor Lys kaſtes ud over Havet, enten gjennem en Fjord— 
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derimod Larm fnarere tilloffer end ffræmmer den. Thi den 

føger netop Elve, fom med Brufen og Voldſomhed ſtyrte fig i 

Havet, og fæmper med den ftørfte Driftighed og Standhaftig— 

hed op imod Vandfald, hvis Larm fan høres milevidt. 

De følgende Bemarkninger gjælde Randersfjord, og ffyldes 

Or. Faith. „Derſom den Storm af Veft eller Nordveſt fom har 

fat Laren ind i Fjorden”), vedbliver; ffrider den hurtigt frem, 

men i Dybet, og behøver næpye fire (?) Timer for at komme fra 

Havet til en Fiffegaard, fom ligger fer Mile fra dette, Man 

feer tydeligt paa Fiffens Idre, om den nylig er kommen ind, 

eller om den i nogle Dage har opholdt fig i Fjorden; i hint 

Tilfælde vifer den fig desuden i Stimer, i dette enkeltviis. 

Er Vejret godt, gaaer den temmelig højt i Vandet. Naar 

Vinden, ſtrax efter at Fiffen er kommen ind i Fjorden og Aaen, 

gaaer om til Oſt eller Syd, fagtner den fin Fart; ja man 

maa næften formode, at den ganffe ſtandſer. — Det fan mær- 

fes paa Fiffen 24 Timer forud, om der er Storm fra Nord 

og Veſt ivente (); thi 1 faa Tilfælde trænger den ſtarkt opad. 

munding eller en ſimpel Fjeldkloft: Sjendsgjærninger, til hvilfe 

de norffe Fiffere ikke forſomme at tage Henſyn ved Udſattelſen af 

deres Laxegarn. Naar derimod Pontoppidan (Norges Nat. Hiſt.) 

anfører, at Laxen ffal have Antipathie mod den røde Farve, 

„ſaa at de Karle, der pasſe paa Laxen, iffe tør have en rød Trøje 

eller Nathue paa”: fynes denne Mening temmelig ugrundet, og 

man fan være beføjet til at betvivle, om ,den Mand i Sund— 

fjord, der af ſamme Aarſag lod tage de røde Tagfteen af fit Huus, 

og lagde blaa i bereg Sted”, derved markeligt har forbedret fit 

Laxefiſteri. 

*) Det anſees fom en Betingelſe for Laxens Opgaaen i Elve og Fjorde, at 

Vinden blaſer ud fra Landet, hvorfor en ſaadan Vind ſine 

Steder kaldes en Laxevind. Derfor antages og med Henſyn til 

Manders= Fjord, at vedvarende Storme fra Veft og Nordveſt ere 

aunftige for Larefifferiet, ifær naar dermed Regn og Snee for— 

ene fig. 
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Laxen vifer fig til beftemte Tider Dag og Nat for Gaardene ; 

næmlig om Morgenen fra fem til fer; Formiddagen fra otte 

fil ni og fra elleve til tolv; om Eftermiddagen fra et til tø, 

fra fem til fer og fra otte til ni; om Natten fra elleve til 

tolv og fra et til to. (?) Paa de angivne Tider fanges den enten 

i eller udenfor Gaardene; + Mellemtiderne gaaer den uden 

Tvivl til Hvile, eller føger Gjennemgang andenſteds. Rejſer 

der fig et Tordenvejr paa den Tid, Larene pleje at indfinde 

fig, komme de ej, thi de frygte dette. — Have to eller tre 

Lar viiſt fig nogle Dage uden for Hæfferne”), uden at man har 

funnet fange dem, og der komme nogle enfelte nye til, flutte 

de fig ikke ſammen før efter en Dags Tid. Fanges nu En 

af dem, feer man tydeligt, at de Andre føge efter den for— 

ſoundne. Dette tiltager, naar flere fanges; er fun En tilbage, 

farer den omkring med ængftelig Hurtighed, indtil den ogſaa 

fanges af den lurende Fiffer, hvilket tffe varer længe. Laxen 

fætter meget betydeligt af under Opholdet i det ferffe Vand: 

den Lar, der ſom Opgangsfiſk vejede ferten Pund, vil ſom 

Nedfaldsfiſk**) fun veje fer eller fyv. Den fan aldeles ikke 

benyttes ſom Naringsmiddel, og derſom ten tilfældigt fanges 

i Laregaardene, faftes den gjærne over Hæffen, for at den fan 

føge Havet. Imidlertid ſynes de forſte Nedfaldsfiſk, ſom viſe 

fig for Gaardene om Foraaret, ikke at være udmattede. Men 

ſlippe de iffe igjennem, faa blive de i Maj og Juni ſyge, døe, og 

Drive ned mediStrømmen.  Nedfaldsfiffen  føger gjærne at 

fane paa ſtenet Grund, før at kloe Bugen. Naar Vejret er 

godt, lober den derfor ofte fan højt op paa Sandgrundene, at 

*) Laxegaardens Indfaining. 

vx) Opgangsfiſke falder man ved Randers-Fjord de Fiſkearter, ſom 

fra Havet ſoge vp gjennem Fjorden og Guden-Aa til Silkeborg 

Søer — thi det er Rejfens Maal — for der at lege. Naar de 

igjen forlade Søerne, for at begive fig til Havet, kaldes de Ned— 

faldsfiſke. 



569 

man fan fee flere Tommer af Ryggen.” Saavidt Faith's 

Jagttagelſer. 

Af disſe Jagttagelſer tør man dog ikke uddrage den 

Slutning, at en Omffiftning af det ferffe Wand med det 

falte er aldeles nødvendig til daxens Vedligeholdelſe. Nils— 

ſon beretter, at den Lax, der tilbringer Vinteren i de 

fvenffe Indſoer, Wenern og Siljan, om Foraaret ſtiger op 

i Elvene, og aldrig kommer i ſalt Vand. Lloyd fortæller 

noget Lignende") om Lar i en Indſo ved Kathrineberg, ſom 

formedelft Vandfald iffe kunne naae Havet; men anmærfer tillige, 

at de i Størrelfe vg Smag ſtaae tilbage for de Lar, der pe— 

riodiſt forlade det ferffe Wand. Direkte Forføg har man an— 

ſtillet England, ved af forplante Laxe-Ingel fra Clve til 

Damme, hvor de i en Tid af to Aar naaede en Vægt af to 

til tre Pund, og ſyntes at trives ret vel (Jarrell II, 24.)7). 

Med Henfyn til den vandrende Lar har man i England, lige— 

fom hos os, bemarket, at den faavel ved Opgangen fom ved 

Nedgangen dvæler nogen Tid i Flodmundingernes Brafvand, 

for ligefom at vænne fig til den foreftaaende Forandring. 

J Randers-Fjord begynder Laren at gaae op fidft 1 De- 

cember, ffjøndt enfelte vel kunne vife fig tidligere; dens Op— 

gang tiltager + Januar, men Februar er dog den Maaned, 

hvori den ftærfefte Opgang finder Sted. J April forlader den 

atter Fjorden. Omtrent i Overeensſtemmelſe hermed fætter 

man i England fom almindelig Regel, at Laren tilbringer 

Sommeren i Håvet og i ſtore Flodmundinger, om Efteraaret 

begynder af gage op i Strømmene, tilbringer Vinteren 1 det 

+) Field- Sports in the North of Europa I, 301; citeret efter 

Narrell. 

**) Beretning om flere i England anſtillede Forſog findes i NYarrell's 

Suppl. to the hist. of brit. fishes, hvilfe alle ſynes at godtgjore, at 

Laxen, indffrænfet i Søer og Damme, udvikler fig meget lang— 

fommere end i Havet, ligeſom dens Kjod taber fin røde Farve, 
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ferffe Band, og om Foraaret atter føger Havet. Men med 

Henſyn til denne Regel møder og ikke blot mindre Modifika-⸗ 

tioner, men ogſaa ſtorre Afvigelfer. Man har i England lagt 

Mærke. til, at Laxen tidligft gaaer op i Stromme, der ud- 

fpringe fra ftore Søer, fenere i ſaadanne, der ingen ſtore Vand— 

beholdninger gjennemlføbe; at ſaadanne Strømme, fom om For: 

aaret modtage meget Snevand, forſt ſeent beſoges; at Laxen 

ialmindelighed tidligere føger op i de nordlige Elve end i de 

ſydligere ). Ofte har man Lejlighed til at erfare, at Strømme, 

ſom udgyde fig i ſamme lille Havbugt fæt ved hinanden, ja 

at endog de forffjællige Grene af den ſamme Strøm, i meget 

ulige Grad vinde Larens Bifald; faa at den enten. flet ikke, 

eller fun i ringe Antal, eller paa en fenere Tid, vifer fig i 

Den ene af to Stromme, hvis Mundinger blot ved en frem- 

fpringende Landtunge adffilles, medens den anden yder et rigt 

Fiſteri. Vandets forffjællige Varmegrad ſynes ifær at maatte 

forflare faadanne Kjendsgjærninger. 

At Laren er en meget kraftfuld FifÉ, vilde man have Net 

til at flutte af dens Størrelfe i Forbindelfe med dens hojſt 

fymmetriffe Bygning, om ikke mangfoldige Kjendsgjærninger 

lagde dens Styrke og Energi for Dagen. Det er befjendt 

nof, med hvilfet Mod og Udholdenhed den ved fin Opgang i 

Floderne befæmper alle Hindringer, for at naae Legeftederne, 

hvorledes den med en Pils Hurtighed ffyder frem mod den 

voldſomſte Strøm, og hvilfe uhyre Spring den gjør, for at 

fomme over Bandfald og andre Hindringer. Det er udenfor 

al Tvivl, at Laren fan gjøre Spring af otte til ti Fods lod— 

ret Højde, ja endog ſtundom af fjorten til ferten Fods >). 

9 De fvenffe Fauniſter antage ganſke modſat ſom Regel, at den tid» 

ligere ganer op 1 de ſydlige end i de nordlige Stromme, hvilfet 

vel ogſaa i Almindelighed lettere fader fig forklare. 

*x) Mange Forfattere (Gesner førft af dem, jeg har gjennemgaaet) 

fortælle, at Laren frummer fig, og tager Halen i Munden før at 
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Lyffes det den ej ved førfte Forſog at naae Maalet, bliver 

den ftaaende roligt en fort Tid, for at ſamle Kræfter til et 
nyt Spring. Stundom dræbe Lar fig ſelv ved voldſomme 

Spring mod Klipper, ſtundom falde de paa Landet, naar 

Strømmen fafter dem tilbage, og blive faaledes fangede. Naar 

de træffe faa lavt Vand, at de iffe funne fvømme, ffulle de 

fafte fig paa Siden, og ſaaledes arbejde fig frem, indtil de naag 

dybere Band"). Paa Island ffal Laxen iffe ffy at gaae igjen- 

nem mineralffe, fvovlede og mælfevarme Vande. I nogle Flo— 

der maa Laxen gjennemvandre meget betydelige Stræfninger, 

for af naae fit Øjemed. At den gjennem Rhinen gaaer op 1 

Schweitzes Bjergſtromme, er allerede ovenfor berørt; giennem 

Elben og Moldau trænger den ind 1 Bøhmen o. f. v. Da 

den førft gaaer vp i Rhinen i Februar, og allerede mød 

Slutningen af Marts fanges i det fydligfte Tydffland, har 

man deraf uddraget den Slutning, at den i en Tid af fer 

Uger har tilbagelagt hundrede Mile, - Rhinens Krumninger 

beregnede. j ; 

J Havet ſynes Laxen ikke i Almindelighed at gjøre ſtore 

Vandringer. Man har namlig baade i Frankrig og England, 

ved at betegne fangen Laxeyngel paa en eller anden Maade **), 

og derpaa ſtippe den løs, opnaaet Erfaring om, at den vendte 

tilbage til fit Fodeſted, idet man der atter har fanget de mærfede 

Individer. Og ſaadanne Forføg ere anftillede faa lang Tid, 

faa ofte og ſtedſe, ſaavidt vides, med faa lignende Udfald, at der 

ſpringe. Pennant benægter derimod bette efter egen Erfaring. 

„De, jeg har feet,” hedder det hos ham (III, 251), „ſprang ganſte 

lige op med en ſtarkt ffjælvende Bevagelſe.“ 

*) Pontoppidan, Norges naturlige Hiſtorie II, 216, 

xx) Snart ved at hæfte Ringe til Halen, fnart ved at binde Baand 

om denne, ſnart ved at flippe et Styffe af em eller anden af 

Finnerne 0. f. v. Allerede Iſaac Walton, fom ffrev fin Com- 

plete Angler 1653, omtaler ſaadanne Forføg, 
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næppe ſynes Grund til at tvivle om, at Laxen virkeligt i Regelen ven— 

der tilbage til den Strøm, fra hvilfen den er udvandret. Men, 

da det iffe let fan forftaaes, hvorledes den ffulde finde tilbage, 

derſom den fjærnede fig meget langt fra Udgangsſtedet; da 

endvidere den Tid, Laxen tilbringer i Havet, i mange Egne 

iffe er faa langvarig, at den ſynes at tilftede ſtore Vandrin— 

ger"); da fremdeles ingen Grund ſynes at være forhaanden, 

hvorfor den fulde foretage ſtore Rejſer; og endelig heller ingen 

Grund, hvorfor den, naar den havde bortfjærnet fig fra fit 

Fodeſted, ffulde vende tilbage til dette, og ikke ligeſaa godt gage 

op i den nærmefte Strøm, for at lege: faa ſynes man med 

Rimelighed at turde flutte, at Laxen i Havet gjærne opholder 

fig i Nærheden af fit Hjemſted; at fun tilfældige Omſtæendig— 

heder (Forfølgelfen af et Bytte, Strøm o. ſ. v.) ſtundom kunne 

fjærne den længere derfra; og at den da ſandſynligviis ikke vender 

tilbage, men føger det nærmefte Ferſkvandslob. 

Under Oygangen i Floder ffal Laren i Regelen holde fig 
midtſtroms og nær Bunden, fordt den paa fidfte Sted har en rin— 

gere Modftand at overvinde; ved Nedgangen derimod højt i 

Vandet, for faaledes at befordre fin Fart ved den raffere 

Strøm. 

Uagtet Laxens ftærfe Tandbevæbning ſynes naturligt at 

maatte fede til den Antagelfe, at den er en graadig og rov— 

gjærrig Fiſt, har man dog i tidligere Dage foreftillet fig, „at 

Den ligeſom Silden ffulde leve af Vandet alene”. En ſaadan 

Antagelſe behøver viſtnok ingen Gjendrivelſe, men derimod vil 

det maaffee ikke være overflødigt at gjøre opmærffom paa, hvad 

der fan have foranlediget den. Laxen erholder tfær fin Næring, 

og i Forbindelfe dermed fin Tilvært, I Havet. Naar den gaaer 

*) Saaledes har man i Floden Tweed bemarket (efter Pennant), 

at af Lareyngelen, fom forlader Floden 1 Maj Maaned, vende 

allerede de førfte tilbage igjen i Midten af Juni. 
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op i Floderne for at lege, opfyldes den faa ganffe af denne 

Beſtemmelſe, at Driften til at tage Næring træder i Baggrunden ; 

og, naar Legningen er forbi, fynes den, ſom ovenanfort, no— 

gen Tid at befinde. fig I en ſygelig Tilſtand. Derfor finder 

man ofte Maven tom hos de Lar, der blive fangede + ferfÉ 

Band. Laxen bider endvidere noget vanffeligt paa Krogen, og lokkes 

ſnarere af en Regnorm eller et Inſekt, end afve Ferffvandsfiffe, man 

har at frifte den med. Herfra maa upaatvivleligt Foreſtillingen om 

Laxens ſtore Nojſomhed nedledes. Men under Opholdet 1 

Havet fager den baade rigelig og nærende Føde til fig; tfær 

fomme 1 faa Henfeende i Betragtning Sild, Brislinger og 

Tobiſer; ogſaa har jeg fundet den Tille Kutling (Gobius 

minutus) og andre Kutlingarter dens Mave. J den førfte 

Tid af dens Opgagen i Flodmundingerne fortærer den ogſaa 

Hundeftejler med Begjærlighed. Ved at underføge Maven af 

Lareunger paa fire til fem Tommers Størrelfe, har jeg fundet 

Fiffeyngel (ſaavidt jeg kunde ffjønne, af en Gobius), Larver af 

tovingede Inſekter og en grønagtig Masſe, der fyntes at be- 

ſtage af halvfordojede Planter, og i hvilken jeg troede at opdage 

Fødder af Diptera. 

Laxens Forplantning og den derved betingede Oygaaen Sorplantning. 

i Floderne indtræffer paa forffjællige Steder paa meget 

forffjællig Tid. Jeg har ovenfor berørt, at den gaaer 

op + Randers-Fjord i Januar og iſer i Februar, og 

felve Forplantningstiden indtræffer ſidſt Februar og 1 

Marts). J de fvenffe, i Oſterſoen udftrømmende Floder ſtiger 

x) $ Elben gaaer Laren (efter Schonevelde) op tidligſt i Foraaret, 

og vender igjen tilbage til Havet circa festum Jacobi, det vil fige 

mod Slutningen af Juli, JOderen angives Laxen ſom hyppigſt 

i Aarets fidfte og førfte Maaneder. Gloger, Wirbelthier-Fauna 
Schleſiens S. 72, En ved Bornholm fidft i November fanget 

Lar af 41 Tommers Længde havde Rognſakke af omtrent fer 

Tommers Længde, og Rognkorn af Storrelſe ſom Senepskorn. 
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Den, efter de fvenffe Forfatteres Angivelſer, forſt op om Som— 

meren, og Forplantningen foregaaer (efter Nilsfon + Okto— 

ber. Strøm beretter ligeledes, at Laren påa Norges Veſt— 

fyft gaaer op f Elvene om Sommeren, og ſtiger ned igjen i 

Havet om Høften, døg uden nøjagtigere Betegning af Tiden, 

eller Angivelfe af den egentlige Legnings Indtreffen. Paa 

Island gaaer Laren vp i Elvene i Juni Maaned (efter Faber). 
J Storbritanien leger Laxen fineSteder (i Tweed) i Begyn— 

delſen af November. For Floden Tay anfætter Fleming 

Legetiden til November, December og Januar, Den gamle 

Iſaac Walton (Complete Angler) angiver Auguſt Maaned 

ſom Laxens Legetid 1 de flefte Floder i det egentlige England, 

hvorimod hans Kommentator Hawfins faftfætter Begyndelfen 

af September, men gjør en Undtagelfe for Severn, hvor Laren 

figes at lege 1 Maf. Efter Hartmann leger Laren i 

Schweitzes Floder fra September til Juul. J nogle af 

Bretagnes Floder, hvor den til fine Tider ffal have indfundet 

fig i ikke ubetydelig Mængde, indfaldt Opgangen i Maj. — Ad— 

ffilige Forandringer foregaae ſaavel i Laxens Farve fom i dens 

Form paa den Tid, den beføger det ferffe Band; iſtedetfor at 

Hannen i Havet fun vifer forte Plætter, prydes den nu med 

røde, og tillige med orangerøde Striber paa Siderne af 

Hovedet; Underfjæben, tfær hos de ældre Individer, udvikler fig i 

Enden til et Slags bruffagtig Krog af betydelig Størrelfe, ſom 

pasſer i en Fordybning i Dverhjæben, og ſom efter Legetiden 

figes igjen at forfvinde. Det er denne Dannelſe, ſom har givet 

Anledning til Benævnelferne Hagelax, Kroglax o. ſ. v., 

hvormed Hannen paa ſine Steder betegnes. Hunnerne 

udmærfe fig derimod i Legetiden ved cen meget mørk Farve. 

Legningen figes at vedvare fra otte til tolv Dage, og 

til denne udvælges ſaadanne Steder i Elve eller Søer, der 

have Sand: eller Grus Bund. Om den Orden, i hvilfen 

Laxene gane vp i det ferffe Vand, ere Beretningerne forffjællige. 
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Efter Faith's Erfaring ſeer man i Randers-Fjord forſt blot 

Hanner, derpaa Hanner og Hunner ſammen, tilſidſt næften 
blot Hunner.  Engelffe Forfattere berette derimod, at Hun— 
nerne gane op før Hannerne, og de unge Fiffe, ſom ffulle lege 

førfte Gang, før de ældre, Man befidder flere Beretninger af 

Ojevidner over den Maade, hvorpaa Legningen foregaaer; en 

engelff Beretning lyder udtogsviis ſaaledes: „et Par Fiffe fees 

med Snuderne at danne en Rende + Grusbunden, arbejdende - 

mod Strømmen; naar Renden er færdig, træffe de fig lidt 

tilbage, Hannen paa den ene, Hunnen paa den anden Side af 

Renden; derpaa fafte de fig paa Siden, nærme fig igjen til 

hinanden, og gnide fig imod hinanden, indtil de paa famme 

Tid udgyde Vognen og Sædvæffen 1 Renden. Legningen er 

iffe tilendebragt paa en Gang, men gjentages oftere i det 

ovenangivne Tidsrum, og man har iagttaget flere Par at lege 

tæt ved Siden af hverandre 5). 

Folgende Bemærfninger over Rognens Udvikling ffyldes 

*) Faith har følgende, noget førffjællige Beretning. „En troverdig Mand 

fra Silkeborg, hvem Lyft til Fiſteri ofte førte ud pan Søerne, fortalte mig, 

at hån engang tilfeldigviis havde været Ojevidne til, at to Lar 

i Forening gravede et Hul i Sandet med deres Haler, over hoil— 

fet de bleve ſtagende. Derpaa parrede de fig, hvilfet, medens dette 

flod pag, næmlig i tre til fire Minuter, bevirkede en Ovale, faa 

at be flode ovenpaa Vandet. Da Doalen var tilende, udgjød 

Hunnen fin Leg i det gravede Hul, hvorefter begge med deres Ha— 

ler tilluffedve det med den forhen opgravede Sand,” — Man vil. 

i England have bemærfet, at Laxens Hale efter Legetiden er be— 

røvet Huden, og forklarer dette af ben Maade, hvorpaa ben under 

Legetiven bruges, Men Zartmann benægter dette, — Døntop- 

pidan er, faavidt jeg veed, den enefte Forfatter af de nyere, der 

paaftaaer (Norges Nat. Hift. II, 214), „at Laxen fornæmmelig 

leger ved Elvenes Udløb, eller fort udenfor i Brakvand“; han 

beffriver endog udførligt nok Maaden, hvorpaa det ffeer, men fy- 

nes imidlertid næppe at kunne fortjene nogen Tillid i bette Punkt. 
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ogſaa en engelff Jagttager GKnox). Rogn, fom var uds 

gydt og ffjult under Grus ben anden November, opgravedes 

og underføgtes den 25de Februar, eller 116 Dage fenere, og 

fandtes uforandret. Ved Underføgelfes omtrent en Maaned 

derpaa (den 23de Marts) ſages Æggene at være gjennembrudte, 

og Yngelen af henimod en Tommes Storrelſe at ligge ffjult i 

Gruſet. Den førfte April havde Ungelen for ftlørfte Delen 

- forladt fit Grusgjæmme, og var ſtegen op i Floden. — Ved 

en Ræffe Jagttagelſer fra et andet Aar, fandtes Xggene endnu 

uforandrede den tiende April. — Man har fremdeles ved fort— 

fatte Underføgelfer oplyſt, at Laxens Xg behøve 114 Dage før 

at udflæffes, naar Vandets Temperatur er 369 Far., 101 

Dage ved 439, og 90 Dage ved 459. — Ved at fomme 

Wggene i Flaffer med Band, og henfætte dem i opvarmede Bæ- 

relſer, fremſtyndes Udviklingen, uden at Vandet behøver at om— 

ffiftes. En Lareunge af en Tommes Længde bærer endnu No— 

get af Wggeblommen hæftet til Bugen, hvilfet tjener den til 

Naring t den førfte Tid, og efter 27 Dage er abſorberet. 

Ungerne ere af lyſebrun Farve med ni eller ti morkegraa, lod— 

rette Striber paa Siderne). Hos Lareyngel af fer Tommers 

Længde funne endnu disſe Tværftriber ſtimtes. 

Ungelen begynder at forlade fit Fødefted 1 Marts eller April, 

og fortfætter fin Vandring til Havet i April og Maj. De ftørfte 

Sfarer forlade det ferffe Vand med Hojvande i Maj, og det 

er fjældent at fee nøgen efterblivende hen i Juni. Før Van— 

dringens Begyndelſe ſamle Ungerne fig i dybere ſmaa Vandbehold— 

ninger. Under Vandringen foretræffe de i Begyndelſen det 

lavere Band nær Bredderne, men føge mere midtſtroms, alt 

efterfom de tiltage i Kræfter.  Saafnart de møde det falte - 

Band, flandfe de et Par Dage, før i Brafvandet at vænne fig 

x) Saadanne Striber fynes at være fælleds for Ingelen af alle vore 

Larearter, 
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til Forandringen. J bet falte Vand vore de meget hurtigt, faa at 

Fiſk af den Ingel, der i April eller Begyndelfen af Maj har 

forladt det ferffe Band, kunne veje to til tre Pund, naar de 

vende tilbage i Juni. Paa det Tondonffe Fiffetorv træffer man 

i Juli Lar af Aarets Vaxt fra fo til fer Pund. Laxen leger 

allerede i det forfte Mar, og Rognkornene ffulle da være af famme 

Størrelfe fom hos gamle Lar, men naturligvis i ringere An— 

tal"). Nogle antage, at Laren behøver fer Aar for at nage 

fin fulde Vært, Andre), at dens Levealder ikke overſtiger ti 

Mar; jeg fan hverfen befræfte eller benægte disſe Antagelfer. 

Som et Exempel paa, hvor hurtigt Laren efter Legningen fan 

fomme til Kræfter, anfører Pennant, af en udmagret Lar, 

ſom fangedes den 7de Februar, og da vejede 75 Pund, efter 

at være mærfet, loslodes; den fangedes atter den 17de Marts, 

øg vejede 171 Pund. 

Laxen, der fun med faa Fiffe deler den Ejendommelighed 
at befinde redt Kjod, er baade en faa bekjendt og faa almin— 

deligt yndet Fifi, at det maaffee vil fynes unødvendigt, at 

fige ret meget om dens Anvendelfe. Imidlertid fortjener det 

*) En ſtotſk Måturforffer, Yohn Shaw, ſom for nogle Mar fiden 

har bekjendtgjort meget interesſante Erfaringer om Laxeyngelens 

Udvikling (Edinb. new philos. Journ. Juli 1836 & Jan. 1838), 

forfafter den ovenfor fremfatte, eller$ almindeligt antagne Mening, 

at Laxeyngelen føger Havet det førfte Aar. Efter ham har den to Maa— 

neder gamle Ingel fun 13 Tommes Længde, den fire Maaneder gamle 

holder 234 Tommer; og i en Alder af fer Maaneder har ben 3% 

Tommers Længde, Da imidlertid Schaw's Forføg ere anftillede 

i fmaa Damme, i hvilfe Laxeyngelen rimeligviis udvifler fig lang— 

fommere end i en fri Tilftand i Stromme, kunne disſe Jagttagel- 

fer næppe ſiges, aldeles tilfredsftillende at oplyſe Laxeyngelens 

naturlige Udvikling. Narrell er dog (Suppl. to the Hist. of 

brit. fish.) paa Schaw's Autoritet tilbøjelig til at antage, at 

Lareyngelen iffe føger Havet det førfte Aar. 

**) Francis Bacon i hang History of Life and Death. 
Danmarks Siffe. U. 37 

Anvendelſe. 

” 
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dog at antydes, at den ingenlunde altid og overalt hos os be⸗ 

handles paa den rigtigſte Maade, for at afgive en god Han— 

delsvare (den bornholmſke rogede Lax kan tjene ſom Exempel), 

og at den lader fig anvende paa flere Maader, end de hos os 

brugelige og bekjendte. Den i Salt nedlagte Laxebug, der 

i Norge anſees for et fortrinligt Læfferi, og ſom virkeligt 

fortjener Anprisning, er ſaaledes, ſaavidt jeg veed, hos os 

ganſke ubekjendt. — Laxen er fedeſt et Par Maaneder efter Lege— 

tiden, holder ſig ſaaledes nogle Maaneder, og begynder atter 

at tabe fig henimod Legetiden; det er altſaa under Opholdet 1 

Havet, at den naaer fin ftørfte Fuldkommenhed*). Den fynes 

iffe at funne udholde Forfending med Kvafer **), men fan der- 

imod opbevares temmelig længe Død, uden at bedærves ***). 

Man holder det almindeligt for henfigtsmæsfigt, at dræbe den, 

firar naar den er fanget, ved Slag paa Hovedet, eller paa an— 

den Maade; deels fordi den elfers ved fine voldfomme Bevæ- 

gelfer beffadiger fig og ſpreller SFjællene af fig, og ſaaledes 

taber i Udſeende; deels fordi en langfom Død betydeligt ffal 

forringe dens Velfmag. Af den ret friffe Lar er maaffee Ho— 

vedet den fortrinligfte Deel. Enhver veed forreften, at Laren, 

ifær paa Grund af fin overordentlige Fedme, hører til de 

fvært fordojelige Spiſer. 

Blandt Laxens Fiender fortjene rimeligviis Sælhun- 

dene den næfte Plads efter Menneſtene. Ved Indlobet til de 

%) Flere Forfattere priſe imidlertid Flodlaxen, og paaſtage overhovedet, 

at Laren i Floderne vinder i Velſmag. 

xx) Smidlertid veed jeg dog iffe, om Forſog juft ere anftillede paa 

den rette Maade. Og maaffee ligger Vanſteligheden fnarere i 

Laxens Anſtrængelſer for at befrie fig, end i Mangel paa Livs— 

fraft hos den. 

*xx) midlertid gjolder viftnof om denne ſom om de øvrige Larearter, 

at jo hurtigere efter Fangſten de benyttes, jo fortrinligere vil man 

finde bem. 

g | 
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gjorde og Stromme, 1 hvilfe Laren gaaer op, pleje Salhun— 

dene at fejre fig ffarevtis, og vente paa Byttet. Dette er bes 

kjendt nofi Randersfjord, og man fanger der ofte nok Lax, ſom bære 

Marke af Salhundens Kloer eller Tænder. Faith mener endog 

at funne antage, „at hver femte Lar, fom fanges, er ſlaaet af 

Selen“. Dog ogfaa i det aabne Hav ſoger Salhunden Larene, 

og de bornholmfke Fiffere have ffjællig Grund til at beflage 

fig over den, da den ofte forfærer de Lar, der ere fangede paa 

Deres i Havet udfatte Kroge, faa at fun den Deel af Hovedet, 

hvori Krogen har fæftet fig, bliver dem levnet*). At ogſaa 

Odderen hører blandt Laxens Forfølgere, er fra den fjærne 

Oldtid velbekjendt Norden”). Af Fiſte, fom efterfiræbe den, 

fortjene de faafaldte Negenøjer eller Lampretter at næv- 

nes. Fiffere 1 Randersfjord underrettede mig om, at de oftere 

traf ſaadanne (formodentlig af den iſer i Havet levende Art, 

Petromyzon marinus) hæftede paa de opgaagende Lar og Orre— 

Der under Bugen mellem Bryftfinnerne, og endnu oftere Spør 

af dem („ligeſom af et Signet“, efter Fortællerens Udtry >=), 

*) Uagtet Intet Fan være fiffrere, end at Salhunden bør tælleg blandt 

Laxens grummeſte Ødelæggere, har man paa fine Steder opftillet 

ben grugbfalffe Paaftand, at bette Rovdyr var til Gaun for Lare- 

fifferiet, ved at drive Laren ind i Fjordene, og ſom Følge deraf 

har man formeent Menigmand at jage Salhundene. Pontop— 

pidan fortæller ſaaledes (Atlas, V, 749): „Beboerne af Stavning— 

Sogn (ved Ringkjobingfjorden) havde engang begyndt at fange 

øg foge Tran af Salhunde, fom 1 ſtor Mængde gaae op af Fjor- 

ben i Herholin Bek, og lægge fig paa deres Marff- Enge; men 

vet blev dem af omliggende Herffaber formeent ſom ffadeligt for 

Deres Laxefangſt“. 

%%) Loke bræbte med. et Stenfaft Otur, bå denne fåd paa Bredben 

af Andvarefos, og fortærede en nysfanget Lar; Edda, andet 

Koad om Sigurd Fafnersbane. 

xxx) Naar man har villet regne Smælten (Salmo Eperlanus Linn.) 

blandt Laxens Fiender, eller har meent, at ben ved fin ftærfe Lugt 

37% 
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Blandt Fugle funne Fiſkeorne og Maager nævnes. — Laren 

befværes af adffillige Snyltedyr. Paa Huden lever ſaaledes 

en Kaligus-Art (Caligus Salmonis Kr. Naturh. Tidsffr. 

II, 43), ligeſom paa Gjælflerne en Lernæopoda (£. salmonea 

Linn.)*). Det er dette fidfte Dyr, ſom man i forſtjellige 

forjog Laren (fee YWedelmann Eide 7), er dette upaatvivleligt 

ugrundet, Langt rimeligere forekommer det mig derimod, at Smæl- 

len ved fin Lugt fan lokke Larefloffene efter fig, ligeſom Tilfældet 

er med Lodden. 

x) Da jeg tilforn (Naturh. Tidsffr, I, 270) har yttret Tvivl om 

dette Dyrs Forekommen paa Laren, bør jeg bemærke, at jeg fenere 

har truffet det, endog i Mængde, paa Lar fria Bornholm, og har 

fundet dets fpecififfe Forffjællighed fra Lern. Carpionis bekræftet. — 

Naar Miller (Entomostraca pag. 134) vil have fundet fin 

Caligus (Dinematura) productus paa Laxen (cujus cuti inter 

squamas infixus p/erumque hæret, lyde hans Ord), flutter jeg 

af Udtrykket plerumque, at han har forværlet Cal. Salmonis og 

C: productus, hvad begges lange ggetraade vel ved en løg 

Betragtning funde lede til, Derved er atter Fleming bleven 

forledet til at holde det pan Laxen fædvanligt forekommende Ka— 

ligus-agtige Dyr før C. productus Mull. (Brewster and Jame- 

son Edinb. philos. Journ. X, 374 sequ.). Cfter Flemings 

Beretning ſamme Sted, ffal Laren ved Opgangen være plaget med 

C. Salmonis, ved Nedgangen med Lern. salmonea, og det er 

formodentligt fom Følge heraf, at Narrell gjør den Bemarkning, 

at det ferffe Vand befrier Laxen fra et Snyltedyr, det falte Band 

fra et andet. Jeg fan hertilfun efter egen Erfaring føje, at den omtalte 

Kaligus fiffert nof findes paa Laxen i Havet, men at jeg tillige har 

truffet Lernæer pan Lar, der vare fangede i Øfterføen, og maa 

forøvrigt anbefale Forholdet nærmere Underſogelſe til Andres Agt— 

paagivenhed. — Forreften træffer man hos flere Forfattere falffe 

Ungivelfer, grundede paa Forverling af Cal. Salmonis og Lern 

salmonea. Saaledes, til Exempel, beretter Faber (1. c. S. 158), 

at Laren gnider fig paa Stene, for at ffille fig ved 1: salmonea ; 

hvilfet viftnof er urigtigt, da dette Dyr aldrig, ſaavidt jeg har kunnet er- 

fare, findes paa Laxens Adre, men paa bens Gjaller eller i Mundhulen. 
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danffe Sfrifter har betegnet med Navnet Laxeluus, hvilfet 

af Fifferne almindeligere tillægges det førfte, men fom for begge er 

lidet pasfende. Af Indvoldsorme maa ifær mærfes Bothrioce- 

phalus proboscideus, ſom næften altid og 1 ſtor Mængde træf 

fes i Blindtarmene. Endvidere forekomme Tetrarhynchus ap- 

pendiculatus, Distoma varicum, Distoma appendiculatum, 

Echinorhynchus fusiformis og Ascaris capsularia hos den. 
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71de Art. Hvidorreden (Salmo Trutta Lin. ). 

Hovedets Længde indeholdes fem Gange i 

Totallængden, men er noget mindre enddenftørfte 

Højde. Tænder langs den ftorſte Deel af Ploug: 

ffjærbenet. Kjæberne af næften lige Længde, eller 

Underfjæben' lidt længer end Dverfjæben, Over: 

fjæbebenet naaer ikke, efterat Munden er tillukket, 

med. fin bageſte Spidſe hen under Ojets bageſte 

Rand. Gjællelaagets Dele næften af Forhold 

fom hos Laxen. Bryſtfinnens Længde udgjør om: 

trent 2 af Hovedets Længde. Rygfinnens femte 

Straaledenlængfteognogetlængerend Rygfinnens 

Længdeftræfning; dens ſidſte Straale omtrent i 

Midten af Totallængden, eller fun ubetydeligt 

foran denne. Afſtanden mellem Rygfinnens fidfte 

Straale og Fidtfinnens Begyndelſe omtrent dob— 

belt faa ftor ſom Rygfinnens Længdeftræfning. 

Afſtanden mellem Rygfinnens forſte Straale og 

Fidtfinnens Begyndelſe ftørre end Afſtanden fra 

Fidtfinnens Begyndelfe til Halefpidfen. Halens 

Højde foran Halefinnens Rod indeholdes over 

tolv Gange i Totallængden, over 24 Gange i den 

ſtorſte Højde, og er mindre end Afftanden fra 

Gadborfinnens Ophor til Halefinnens førfte 

Stotteſtraale. Gadborfinnens ſidſte Straale er 
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fortere end Afſtanden fra dens Spidſe, naar den 
lægges ned, til Halefinnens forſte Stotteſtraale. 
Fidtfinnens bagefte Rand nærmere Rygfinnens 
fidfte Straale end Halefinnens Spidſe. Hale: 
finnens bagefte Rand noget indbojet, dog i rin— 
gere Grad end hos Laxen. Sidelinien gjennem: 
løber omtrent 120 Sfjæl; omtrent 22 Sfjæl i en 

Ræffe fra Gidelinien til Ryggen, omtrent 25 fra 
Sidelinien'til Bugen. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 14; Bryfif. 13; Bugf. 10 Gadborf. 12; Halef. 197). 
(13-14) (13-44) i 

Schonevelde, S. 64 og 65: Lachßfohre. 

Jinné, Fauna svec. ed. altera, pag. 123 n. 347: Salmo Trutta. 

Pontoppidan, Atl. I, 652: 8. Trutta. 

Wilſe, Beffr, over Fridericia S. 182; Orxed, 

Muͤller, Prodr. n. 407: S. Trutta. 

Blod, die Fiſche Deutſchlands I, 143: 8. Trutta. 

Retzius, Fauna svec. pag. 344 n, 8: S. Trutta. 

Skougaard, Bornholms Beffr, S. 67: Ored. 

Schade, Beffr. vver Øen Mors, S. 204: Laxorten. 

Kuß, Naturbeſchreib. d. Herzogth. S. 135: die Lachsſsforelle. 

gofman, Tidsſtr. f. Naturv. II, 374: Laxe⸗Ort. 

Faber, die Fiſche Islands S. 160: 8. Trutta. 

YWilsfon, Prodr. ichth. scand. pag. 5: 8. Trutta, 

YWedelmann, Zijferiet i Nanders-Fjord, S. 8: Hvid-Orred. 

Rarrvell, Brit. fish, II, 36: S, Trutta. 

Synonymi, 

Blod), Fiſche Deutſchlands tab. 21? Derſom Blochs Afbildning Akbildning. 

virkeligt fremſtiller den hev beffrevne Art, hvad jeg ikke beſtemt 

tor antage, forekommer den mig i flere Henſeender mindre hel— 

dig. De her meddeelte Traſnit efter Parrell (S. 582 den 

voxne, S. 601 ven etaarige 3vidorred). 

At Schoneveldes Laßfohre, Lachßfoͤhre og Trutta salmonata 

falder ſammen med nærværende Art, er rimeligt, ſtjondt viſtnok ikke 

*) Materiale til yderligere Angivelſer over Afverlingen i Finneſtraa— 

lernes Antal er jeg iffe for Tiden i Beſiddelſe af. 

Bemærtn. 
til 

Synenym 
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ganſke afgjort. Identiteten befræftes ved de faa Ord, han angiver om 

Farven (pinnæ ac squamæ pallidæ), men ſynes at gjores tvivlſom ved 

hans Bemærfning om Kjødet (caro alba et gratia superioribus infe- 

rior), Man fammenligne iøvrigt Cynonymien under BæFørveden. — 

Med Henfyn til Linné's S. Trutta fortjener vel at anføres, at et i hans 

Diagnoſe optaget SFjælnemærfe for denne Art (pinna pectorali punctis 

sex)”) aldeles iffe pasſer, ihvorvel baade Muͤller og Retzius have 

efterjfrevet det. Uden forøvrigt at gaae ind paa Underſogelſen af Linné's 

Synonymi, vil jeg blot bemarke, at det iffe forekommer mig fiffert, at Ar— 

tedi's Salmo latus et cœt. (Descript. piscium pag. 51) er iventiff med 

Linné's S. Trutta, Om S. Trutta hos Pontoppidan og Måller ganſke 
høre herhid, eller fun tildeels, eller maaffee endog flet iffe, er højft van— 

ffeligt at afgjore; rimeligft forefommer det mig imidlertid, at mere end 

en Art hos dem fammenfatteg under dette Navn; og jeg troer, at man 

tør have ſamme Formodning med Henſyn til Wilſe, Schade, gof- 

man og Kuß. Hvad Skougaard betraffer, antager jeg det endog for 

afgjort, at hang Øred indbefatter to Arter, efterdi Bornholm ftadigt 

forfyner de kjobenhavnſke Fiſtehandlere med to (maaffee endog flere) 

Urter under ſamme Navn. — Ligefom Blochs Afbildning er mig tvivl 

ſom, faaledes giver ogſaa hang Beffrivelfe Anledning til Uvished og 

Betænfelighedber. — Om ben islandſte Aurridi fan jeg Intet anføre efter 

egen Underſogelſe; Faber paaftaaer, at ven ganffe ſtemmer med ben 

vanffe, fun at den har færre Straaler 1 Finnerne; hvorvidt Saber 

havde tilftræffeligt Kjendffab til de danſte Orreder, turde imidlertid 

være tvivlſomt. — Da de tv Individer, hvig Udmaaling nedenunder 

findes gjennemført, og efter hvilke den følgende Beffrivelfe ifærer udfaftet, vare 

Gvidørreder fra Randers-Fjord, er Synonymien, hvad Wedelmann 

angager, ingen Ufifferhed underkaſtet. — I Anledning af Nilsſons Arts— 

marke bliver det mig nødvendigt at fremfætte adffillige Tvivl. Han be- 

tegner fin Sy Trutta ved «maxilla inferiori distantiam ægquante a ro- 

stri apice ad nucham»; men jeg har aldrig underføgt nogen Ørreb, 

hvis Underfjæbe var fan lang ſom Afſtanden mellem Snudefpidfen og 

ben bageſte Vinkel af Crista occipitalis. Skulde jeg altſaa aldrig have 

feet Nilsſons S. Trutta, men fun hang 8. Truttula? Eller beregner 

han dette Maal paa en afvigende Maade? Fremdeles ffjælner han S. 

Trutta ved «maculis in operculo pluribus (5, 6 &c.)»; S. Truttula 

+) J Beffrivelfen tilføjer han; longitudinaliter digestis. 



ved «maculis solitariis»$ men dette Sfjælnemærfe har aldeles ingen 

Værd, efterdi man endog fjældent finder det famme Antal Platter pan højre 

og venftre Gjællelaag høg ſamme Individ, hvorimod man hyppigt nof 

fan fee Orreder, fom paa bet ene Gjallelgag vife fem eller fer Plætter, 

paa det andet fun en eller to, og ſaaledes i denne Henſeende blive lige— 

fom Vexerebilleder af S. Trutta og S. Truttula. Endvidere anfører 

han ſom farafteriftiff for den førfte elleve Straaler i Gadborfinnen, for 

den fidfte tolv; hvilfe Tal næppe kunne anſees ſom konſtante i den 

Grad, at de kunne være af ret væfentlig Hjælp ved Artsadſtillelſen, ifær 

da man lades i Tvivl om, enten den fidfte, til Roden kloftede, Straale 

regnes enkelt eller dobbelt, Jeg troer derfor iffe uden Grund at antage, 

at de tø ovennævnte Arter ere meget utilftræffeligt adſtilte). For S. 

Trutta har Wilsfon endnu tilføjet Straaletallet i de øvrige Finner ), 

hvilfet imidlertiv fun fan tjene til at vildlede; han angiver namlig 

ferten for Bryftfinnerne, hvilfet Tal er faa ganffe udenfor Regelen, at 

det, hvis det iffe hidrører fra en Tryffejl, enten man beroe paa en Mon— 

ftrøfitet eler paa urigtig Tælling; for Bugfinnerne elleve, hvad ligeledes 

enten er en Undtagelſe eller en Fejl, idet den ſidſte Straale er talt dob— 

belt; og for Halefinnen det aabenbart urigtige Tal 22; thi regnes blot 

ve længere Straaler i Midten, faa er nitten det regelmæsfige Tal, og 

tælles Støtteftraalerne paa Siderne med, ſtiger Tallet til meer end det 

dobbelte, — Jeg forlader Wilsfon, for at anføre de fornemſte Punkter, 

hvori Narrell's S. Trutta, efter hang forte Beffrivelfe, ſynes at ad- 

ffille fig fra den danſte: den ftørfte Højde indeholdes fun fire Gange i 

Totallengden; Rygfinnens anden Straale den langſte; Fidtfinnen midi 

imellem Rygfinnens Ophør og Haleſpidſen; 23 Sfjæl ovenfor Sidelinien 

til Rygfinnen; 22 nedenfor den til-Bugfinnerne o. f. v. Disſe Af— 

vigelfer kunne maaffee tildeels paa en fyldeftgjørende Maade forflares, 

tildeels anſees for mindre veſentlige. Saaledes beroer ben ftore 

Hojdeangivelſe maaſkee derpaa, at Yarrell har hæntet fine Udmaalinger 

hos et ſtort og gammelt Individ. Imidlertid bliver dog ſtedſe nogen 

*) Nilsſon berører endnu et Par Forhold i fine Diagnoſer, hoilke 

jeg, da de ere af ringere Betydning, forbigaaer, for iffe at blive 

unødvendigt vidtløftig, — Jovrigt antager jeg dog ingenlunde, ſom 

i det Følgende vil ſees, de to omtalte Arter fom identifte. 

**) Derimod iffe for S. Truttula. Om denne har ſamme Tal i de 

øvrige Finner ſom S. Trutta, lades man altfaa i Uvished om, 
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Tvivl tilbage. Og bette gjalder, ſom allerede antydet, naſten om alle 

Led i ben temmelig ſtore Ræffe af Synonymer, jeg har troet at maafte 

fammenftille; faa at denne, derſom de ufiffre ffulde udelades, næften 

ganffe vilde bortfvinde. Men jeg antager, at det Tvivlfomme i Viden— 

ffaben fnarere fan ventes oplyft ved at henvende Opmarkſomheden paa 

det, end ved at forbigane det med Taushed, og haaber deri at finde 

Retfæerdiggjorelſe for min Fremſtillingsmaade. 

Vontoppidan betegner fin Salmo Trutta med det danffe 

Navn Larørt”), og bemarker endvidere, at Hannen hedder Krog— 

ørt; hvilfen ſidſte Benævnelfe dog næppe hos os er meget i Brug. 

Naar hos Muller, foruden Laxort, ogſaa Maskrog— 

Ørt angives, fan vel dette iffe være Andet end en Tryffejl >=). 

Jeg har ovenfor antydet, at Pontoppidans og Millers 

8. Trutta rimeligviis fammenfatter mere end en Art, og dette 

gjælder ligeledes om det danffe Navn Larørred; Fiffehand- 

lerne i Kjøbenhavn fælge noemlig t det Mindſte to Arter under denne 

Benævnelfe, og den langt hyppigſt i Handelen ſom Laxorred 

forekommende Art er iffe den nærværende. Derfor har jeg, 

for at undgage Mistydning, foretrukket at betegne Arten med 

*) Ørved, Orret, Orte og Ørvt cre forffjællige danffe Former af 

famme Navn, hvorved flere Arter af Lareflægten beregnes, og ſom 

til nærmere Beftemmelfe udfordrer et eller andet Tillæg, faafom 

Laxorred, gvidørred o. |. v. Den fvenffe Form er Øring, 

den norffe Oure, og den ældre nordiffe, ſom forekommer i Edda 

øg endnu pan Island bevares, Aurridi. Om venne fan afledes 

af Aur, en Steen, og vida, gnide, ſom Nogle have meent, med 

Henſyn til Orredernes Sædvane at gnide Bugen mod Stene, 

overlader jeg til Andres Afgjorelſe. — Ved Randersfjorden ſynes 

man, efter Or. Faith's ffriftlige Meddelelſe, at karakteriſere Or— 

reden ved den bagtil lige Dale, fan at alle de Laxearter, hvis 

Gale ikke ev kloftet, ellev dog i kjendeligt ringere Grad 

end hos den egentlige Lay, eve Grreder. 

**) Muͤller har, fom jeg antager, udſtrevet Pontoppidan, og blot 

villet uvtryffe, at gannen (Mas) hedder Krog-Ort. 
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det Trivialnavn, hvormed den, paa Grund af fin lyſe Farve, 

betegnes i Randers-Fjorden, næmlig Hvidørred”). Jeg 

formoder, at det ogfaa er denne, fom efter Pontoppidan 

(Atlas III, 389) i hang Tid ved Randers - Fjorden kaldtes 

Laxens Horeunge, uagtet han udtrykker fig faa almindeligt, 

fom om dette Navn tilfom alle Ørredarter. Det er mig 

tøvrigt iffe befjendt, at denne Benævnelfe endnu er brugelig. 

Nærværende Art forekommer mig, faavel ved Farve fom 

Form, at ftaae Laren nærmere end nogen anden mig befjendt 

danſk Art, og derfor fortrinsviis at være berettiget til Navnet 

Laxorred. Det er iſar det forffjællige Lengdeforhold af 

Kjæberne og den mindre indbojede Halefinne, hvorved den let— 

teft adffilles fra Laxen. 

Farven er paa Rygen og Pandefladen graablaa eller ſtaal— 

blaa, paa Siderne ſaavel af Kroppen ſom Hovedet ſmukt ſolohvid, 

paa Bugen malkehvid; Spidſen af Underfjæben ført; Forgjalle— 

laaget, Gjellelaagsſtykket og Panden med et forffjælligt Antal 

forte, rundagtige Plætter; Siderne med Platter, der mere eller min— 

bre tydeligt vife Kors- eller X-Form. Rygfinnen ſtident-graalig, 

med to eller tre Længderæffer af forte, afrundede Plætter ved 

Roden og med den førrefte Rand (ifær den forreſte-vverſte 

Vinkel) ſortagtig; Fidtfinnen olivenfarvet; Halefinnen temmelig 

lyft olivenfarvet med mørfere Rande. Bryſtfinnerne ſtident— 

hvide, med fortagtig Spids og fværtede paa den indre Side. 

Bugfinnerne hvide, lidt i det Gulagtige, fvagt fværtede paa 

den mod Kroppen vendte Side. Gadborfinnen hvidagtig med 

fine førte Stænf eller Punkter. Øjets Pupille ſorteblaa, Horn— 

huden følvfarvet med morkere Skygger. 

Med Alderen bliver den noget morkere end ovenfor be- 

ffreven, de folvhvide Farver gane tildeels over til guld- eller 

*) Ogſaa mange Steder i Storbritanien er den bekjendt under Nav— 

net White Trout, 

Beſkrivelſe. 
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mesfingglindfende, og rødlige Plætter vife fig paa Siderne. 

Sammenlignet med Laren øre faadanne ældre Individer mørfere 

hvad Kroppens Farve angaaer, hvorimod Finnerne, iſer de 

langé Kroppens Underflade, ere noget lyſere. 

Udmaalinger. 

Totallengde: A 10”; B 10”; 

ftørfte Højde (ved Rygfinnens Begyndelfe): A 2547; B 2637"; 

Højde over Nakken: A 177; B 16"; 

Højde over Gadboret: A 20/7; B 194"; 

Højde foran Halefinneng Rod: A 9277; B 937"; 

ftørfte Tytfelfe (over Sfulderapparatet): A 1147; B 103; 

Tykkelſe foran Halefinnens Rod: A 417; B 4"; 

ſtorſte Omfredg: A 573 B 5”; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gjællelangets bageſte Rand: A 2”; 

BE2S NE: 

Afſtand fra Snudeſpidſen til den bagefte Vinkel af Crista occipi- 

baliss AM ES B 003 

Underkjebens Fremragning foran Enden af Snudeſpidſen, naar 

Munden er uftee88 

det opſpilede Gabs Højde: A 15“3 B 153 

bet opſpilede Gabs Brede: A 103 B 10'”; 

Mellemfjæbebenetg Længde: A 33“; B 33 

Overkjebebenets Længde: A 9/7; B 93"; 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelſen: A 14/7; B 13477; 

Ufftand fra Snudeſpidſen til forrefte Neſebor: A 4/7; B 33“3 

ſtorſte Gjennemſnit af forrefte Neſebor: A 2/75 B 377; 

Afſtand mellem forrefte og bagefte Neſebor: Ag“; B 2 5 

ftørfte Gjennemſnit af bageſte Næfebor: A 3/7; B 25 

indbyrdes Afſt. mellem det bageſte Par Neſebore: A 4477; B433 

Ufft. fra bageſte Neſebor til Øjets forr, Rand: A 2/7; B 233 

Ufft. fra Snudeſpidſen til Øjets forrefte Rand: A 6477; B 64"; 

Ojehulens Længdegjennemfnit: A 63/7; B 62"; 

det frie Øjes Lengdegjennemſnit: A 44775 B 49777; 

bet frie Øjes Hojdegjennemſnit: A 337; B43 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 87; B 73"; 
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Afſtand fra Ojets nederſte Rand til Hovedets nederſte Rand: A 

— ————— 
Afſtand fra Øjets bageſte Rand til Forgjællelaagetg bageſte Rand 

i horizontal Linie: A 63%; B 63"; 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Brede: A 53"; B 54"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til førfte Rygfinnes Begyndelſe: A 337"; 

BA 

Rygfinnens Længdeftræfning: A 1337; B 133"; 

den oprejfte Rygfinnes ſtorſte Højve: A 13“; B 133 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnen: A 2477; B 26”; 

Fidtfinnens Lengdeſtrekning: A 33/7; B 343; 

Fidtfinnens ftørfte Højde: A 57; B 4"; 

Afſt. mellem Fidtfinnen og Halefinnens Rod: A 103“; B 10”; 

Bryftfinnernes Længde: A 15375; B 153 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 4177; B 4175 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Bugfinnernes Rod: A 45"; B 43”; 

Bugfinnernes Længde: A 13“3 B 133"; 

Bugfinnerneg Brede ven Roden: Å 32/7; B 3175 

Længden af Rodffjællet paa deres ydre Side: A 5"; B 5375 

Ufftand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forrefte Rand: 

6373 BÆR 
Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forrefte Rand: A 64"; 

B6 

Gadborets Længdegjennemfnit: A 23475; B 33 
Gadborfinnens Længdeftræfning: A 10577; B 103 

Gadborfinnens ftørfte Højde: A 104"; B 103"; 

Ufftand mellem Gadborfinnen og Halefinnens Rob: A 1137; 

B522 

Halefinnens ftørfte Længde fra Foden paa Siderne: A 23"; 

B23r 2 

Halefinneng Længde i Midten: A 12/7; B 123"; 

ben udſpilede Halefinnes ftørfte Brede: A 287; B 29”, 

Hovedet vifer omtrent det for Slægten fædvanlige 

Forhold til Totalleengden; det vil fige, det indeholdes om— 

trent fem Gange i denne; derimod fynes det 1 Regelen at 

være noget mindre end den ſtorſte Højde. Pandelinien ftiger 
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ned med en jævn Sfraaning og uden nogen Konvexitet, indtil 

ven foran Næfeborene bøjer fig ned; Hovedets Underflade ſtiger 

op med ftærfere Sfraaning end den, hvormed Panden ftiger ned. En 

ret Linie, dragen fra Spidſen af Dverfjæben til Gjellelaagsſtyk⸗ 

kets bageſte Vinkel, vil gjennemffjære Øjehulen noget nedenfor 

Pupillen, og omtrent løbe parallelt med Sidelinien et Styffe 

nedenfor denne. Panden er fvagt afrundet mod Siderne, og 

Hovedets Sideflader fonvergere fun ganffe lidt fortil. Snu— 

den altſaa ſtump. Kjaberne omtrent lige lange, eller, 

naar Hovedet fees fra Siderne, Underfjæbens Symfyſe ragende 

ganffe lidt frem foran Overkjeben. Læberne rudimentære. 

Det opſpilede Gabs Højde udgjør omtrent 2 af Hovedets 

Længde, er lidt ftørre end Underfjæbens Længde, og fun Midt 

fortere end Hovedets Længde til den bagefte Vinkel af Crista 

occipitalis, Overfjæbebenet indtager tre Gange faa flor en 

Stræfning af Mundranden ſom Mellemfjæbebenet; paa det 

fidfte har jeg fundet fyv til otte Tænder, paa det førfte om— 

trent en Snees; paa hverv af Underfjæbens Grene ligeledes 

henimod en Snees. Plougffjærbenets Tandræffe indtager om— 

trent en ligeſaa ſtor Længdeftræfning ſom Ganebenenes; for- 

uden den allerforreſt anbragte Tværræffe, der 1 Regelen ſynes 

at beftane af fire Tænder, tælles omtrent et Duſin, hvilfe ere 

ftilleve temmelig uregelmæsfigt. Paa hvert Ganebeen har jeg 

talt ferten til ſytten Tænder, og hver af Tungens Tandræffer 

beftaaer af fem (ſtundom vel ogfaa fer) Tænder, hvorimod in— 

gen findes anbragte forreſt 1 Midten, men Rakkerne ere tydes 

ligt og beftemt adffilte. Tungetænderne ere iøvrigt, ſom fæds 

vanligt hos denne Slagts Arter, de ftørfte, ftærfefte og krum— 

mefte. Bag Tænderne faavel 1 Over- ſom Underfjæben et 

fmalt og meget tyndt Kjæbefejl. Tungen langt fremme é 

Munden, vel adffilt fra Underfjæben, fmal, 1 Enden lige af: 

ffaaren, ovenpaa flad eller endog lidt konkad. Svælgbenene 

i Cverfjæben paa hver Side med omtrent et Duſin ſpidſe, 
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uden Orden ſtillede Tænder, der tilfammen danne ligeſom en. 

Oval efter Længden, og af hvilfe ve inderfte ere de ftørfte. 
Antallet af Tænverne paa Underfjæbens Svælgbeen vverftiger 

iffe betydeligt det paa Overfjæbens, men hvert af Underfjæbens 

" Svælgbeen bærer deguden langs den ydre Side en Rakke (fyv eller 

otte) fmaa tandvæbnede Knuder. Langs hver af Underfjæbens 

Grene vife fig fem eller fer, færdeles ſmaa, næften umærfelige Aab— 

ninger for Slimkirtler. Næeſeborene meget nærmere Øjehulen 

end Snudeſpidſen, ligeſom ogſaa deres indbyrdes Afftand, eller 

Snudens Brede mellem dem, er noget ftørre end deres Afftand 

fra Snudefpidfen; det forreſte elliptiſt med ftørft Højdegjennem- 

fnit, det bagefte temmelig kredsrundt og derfor ſtorre end det 

forrefte, ſtjondt med Irdt ringere Gjennemſnitslinie. Den ſmalle 

Sfillevæg mellem Mæfeborene udvides til en lille oval Klap, 

ſom dog ikke er flor nof til at bedæffe noget af Naſeborene. 

Snuden fort; dens Længde til Ojets (ikke Ojehulens) for- 

refte Rand er lidt fortere end Afſtanden fra Djets bagefte 

Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand”); og har iffe ſtort mere 

end den halve Længde af Afftanden fra Øjets bagefte Rand 

til Gjællelangsftyffets bagefte Vinkel. Imidlertid naaer den- 

bagefte Ende af Overfjæbebenet, naar Munden er luffet, fun 

hen under Øjets bagefte Rand, eller i al Fald fun lidt ud 

øver denne. Ojehulens Form fort og bredt oval. Øjet 

indeholdes fer Gange, eller henimod fer Gange, i Hovedets 

Længde; det ligger, fom hos denne Slægt fædvanligt, med den 

øverfte Rand i Pandefladen, og ſtjules endog for en ringe 

Deel foroven af Pandehudens Udvidelfe. Pandens Brede 

mellem Øjnene overgager gjærne Snudens Længde lidt, og er 

næften dobbelt faa ſtor fom Øjets Længdegjennemfnit. Gjælle- 

*) Eller, for at nærme mig Narrell's Formel: Afſtanden fra Snude— 

ſpidſen til Midten af Øjet ev kortere end Afſtanden fra Midten 

af Øjet til Forgjællelgagets bageſte Rand. 
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ſpalten bagtil og foroven indffaaren i Pandefladen foran Over— 

ffulderbrladet, forneden og fortil naaende hen under Øjets Pu— 
ville, eller endog lidt foran denne, Af Gjælleftraaler har 

jeg hos forffjællige Individer truffet elleve paa begge Sider, 

ti paa begge Sider, ja endog elleve paa den venftre, ni paa 

den højre Side; den venſtre Sides Gjællehud flaaer fig iovrigt 

over den hojres, ſom fædvanligt hos Slægten. Yderfte Gjælle- 

bue med femten til fytten (6—+9 eler 7+10) tandvæbnede For⸗ 

længelfer i den ydre Ræffe; af den indre findes fun et fvagt 

Rudiment i to eller tre næppe fynlige Smaaknuder; paa 

anden Gjællebues yderſte Ræffe ſexten (7—+9) eller fytten 

(7110) Forlængelfer; den indre Rakke vel endnu aldeles ru— 

dimentæer, men dog faaledes, at ni eller ti Smaafnuder kunne 

tælles (346 eller 347); paa den tredie Gjellebue i den ydre 

Rekke tolv (5+7) til fjorten (5—9) Forlængelfer; den indre 

Ræffe vifer ti Forlængelfer (46), fom ere Midt ſtorre end 

paa foregagende Gjællebue, og tildeels begynde at aflægge 

Knudeformen, eller blive noget tilſpidſede og ſammentrykkede. 

Fjerde Gjællebue, ſom ikke blot er faſtvoxet med det øvre 

Bens indre Rand, men ogfaa i en Stræfning med det nedre 

Been fortil, har i den ydre Ræffe tolv Udværter (547), i 

Den indre fyv eller otte; dog ere i begge Rakker de førfte og 

ſidſte overordentligt fmaa, neppe kjendelige. Bigjællen med 

omtrent aften fvagt udviflede Blade. Afſtanden fra Snude— 

fpidfen til Rygfinnens forrefte Hand er omtrent lig med 2 

af Totallengden, men endeel fortere end Afftanden fra Ryg-— 

finnens forreſte Rand til Halefinnens førfte Stotteſtraale; hvor— 

imod Afſtanden fra Snudeſpidſen til Rygfinnens bageſte Rand 

næften er ligeſaa ſtor ſom Afſtanden fra Rygfinnens bageſte 

Rand til Haleſpidſen. Eller med andre Ord, Rygfinnens ſidſte 

Straale er hæftet omtrent + Midten af Totallængden, eller 

fun ganffe [idt foran denne. Rygfinnens Længdeftræfning ſynes 

REE 7 
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i Regelen at indeholdes ni Gange i Totallængden, og at 
være ubetydeligt flørre end Finnens Højde (men derimod ikke 

ftørre end Længden af dens ſtorſte Straale*). Straalernes 

Antal fjorten; forſte lidt kortere end anden, denne halvt faa 

lang ſom tredie, og tredie halvt faa lang ſom fjerde, der om— 

trent ſtemmer med Finnens Længdeftræfning; femte den længfte 

men fun meget lidt længer end fjerde og fjette; ſidſte Straale 
femmer i Længde omtrent med tredie. Forſte og anden Straale 

viſe ingen Led; tredie og fjerde ere leddede men ikke kloftede; 

de følgende kloftede, den ſidſte til Roden. Rygfinnens forreſte— 

øverfte Vinkel temmelig ftærft fremragende og tilſpidſet, fordi 

Straalerne efter den fjette eler ſyvende aftage ftærkt 1 Længde; 

Derimod rager den bagefte-øverfte Vinkel, ſtjondt ſtarp, ikke 

fønderligt frem, fordi den ſidſte Straale ikke er længer end be 

nærmeft foreganende. Det Mum, fom findes mellem Rygfin- 

nens Ophør og Fidtfinnens Begyndelfe, er i Regelen omtrent 

Dobbelt faa ſtort fom Rygfinnens Længdeftræfning, eller, før 

at bruge en anden Formel, Rygfinnens dobbelte Længdeftræfning 

naaer fra Rygfinnens bagefte Rand omtrent hen til Fidtfinnen, 

men iffe bag denne. Fidtfinnen af den fædvanlige Halv— 

maaneform og af ſtorre Højde end Længdeftræfning. Afſtanden 

mellem Rygfinnens Ophør og Fidtfinnens Begyndelfe er bety- 

deligt mindre end Afftanden fra Fidtfinnens Begyndelſe til 

Haleſpidſen; Afſtanden fra Rygfinnens forrefte Rand til Fidt— 

finnens Begyndelfe derimod ſtemmer næften med Afſtanden fra 

Fidtfinnens Begyndelſe til Haleſpidſen, eller overgager den 

ikke meget. Eller med andre Ord, Fidtfinnen er fæftet næften 

*) Det bør næmlig erindres, at, ba Finnens Straaler ere fæftede til 

Kroppen under en Vinkel, og iffe uden Bindehudens Sonderrivelſe 

kunne rejſes lodret i Bejret, bliver der nodvendigviis nogen For— 

ffjæl mellem Finnens Hojde og Længden af den$ ſtorſte Straaler. 
Danmarks Siffe. IL. 38 
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midt imellem Rygfinnens Begyndelfe og Haleſpidſen. — Bryſt— 

finnerne, hvis Længde udgjor 3 af Hovedets Længde, og 

indeholdes omtrent otte Gange i Totallængden, have en lang— 

ftraft og noget tilfpidfet Form, og ere tilhæftede ffraat paa 

Grændfen af Fiſkens Bugflade; deres Brede ved Roden inde- 

holdes omtrent fire Gange i deres Længde. De tre forfte 

Straaler de længfte, indbyrdes lige lange, eller fun med næs 

ſten umærfelig Længdeforffjæl; næftfinfte Straale dobbelt faa 

lang ſom fidfte, hvilfen omtrent indeholdes fem Gange i den 

længfte Straale; den forſte Straale og de to fidfte ere uklof— 

tede. — Bugfinnerne, fom ere anbragte omtrent midt imel— 

lem Bryftfinnernes Rod og Gadborfinnens bagefte Rand (maaſkee 
dog i Regelen lidt nærmere den fidfte), og omtrent under 

Rygfinnens ellevte Straale efler dens ſidſte Trediedeel, vife en 

langſtrakt, noget tilſpidſet Form, og indeholdes omtrent ni 

Gange 1 Totallængden; deres Brede ved Roden indeholdes 

omtrent fire Gange eller lidt mere i deres Længde, og denne 

er fun noget mere end dobbelt faa ſtor fom Længden af Rod— 

ffjællet paa deres ydre Side (iffe tre Gange faa flor), men 

to til tre Gange faa ſtor ſom Afftanden af deres Spidſe fra 

Gadborets forrefte Rand. Forſte Straale en fort enfelt Straale, 

der næften indeholdes tre Gange i anden Straales Længde; 

denne leddet men ufløftet, fun ganfte lidt fortere end tredte, 

ſom er den fængfte; fjerde fun færdeles lidt fortere end tredie; 

ſidſte Straale, ſom fun er fvagt kloftet, har omtrent 2 af tredie 

Straales Længde. Gadborets Afftand fra Snudefpidfen 

udgjør  afzTotallængden. Beſtaffenheden af Gadboret, Ge— 

nerationgaabningen og Blindhulen bag dette omtrent 

ligefom hos Laxen. Gadborfinnen, hvis Begyndelfe om— 

trent falder midt imellem Bugfinnernes Rod og Halefinnens 

førfte Stotteſtraale, og hvis to eller tre ſidſte Straaler fidde 

under Fidtfinnen, naaer dog iffe faa langt tilbage ſom denne 

ſidſte, men er fjærnet ven et lidt ſtorre Mellemrum fra Hale 

— 
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finnens førfte Støtteftraale. Dens Længdeftræfning indeholdes 

omtrent tolv Gange i Totallængden, og ſtemmer næften med 

dens egen Højde”), eller er fun lidt ringere; heller ikke ſtaaer 

Den ſonderligt tilbage for Afftanden fra dens Ophør til Hales 

finnens Stotteſtraaler. Saavel denne Finnes forrefte-nederfte 

ſom bagefte-nederfte Vinkel ere fpidfe og fremragende, og den 

mellemliggende Linie ſterkt indbojet. Foruden de tolv for denne 

Finne beregnede Straaler opdages endvidere ved Disfeftion en 

trettende (en Pigſtraale), ſom ligger tæt foran de øvrige og 

iffe er betydeligt fortere end den forfte af disfe, men derimod 

meget tyndere; den førfte beregnede Straale har næften 2 af 

andens Længde, denne fun omtrent Halvdelen af tredies; fjerde 

den længfte men fun ubetydeligt længer end tredie og femte; 

førfte, anden og tredie Straale ufføftede, de andre fløftede, 

den fidfte, ſom ikke har fjerdes halve Længde, til Roden. Ha— 

lens Højde foran Halefinnens Nod indeholdes gjærne meget 

mere end to Gange t den ſtorſte Højde (ofteft vel henimod fre 

Gange), og ftaaer ogfaa i Almindelighed tilbage for Længden 

af det Stykke af Halen, fom ligger mellem Fidtfinnens og Gad— 

borfinnens Ophør og Halefinnens Stotteſtraaler. Halefinnen 

har, paa Grund af Halens iffe betydelige Højde foran den, 

et let og firligt Udfeende, og dens bagefte Rand er temmelig 

ftærft og vinkelformigt indbojet, ſtjondt ringere Grad end 

hos Lar af lige Storrelſe; ogſaa fpringe dens Vinkler temme— 

lig fpidft frem. Foruden de nitten længere Straaler i Mid— 

ten, af hvilfe den yderſte paa hver Side er ufloftet, de øvrige 

ſteerkt floftede, har jeg foroven ved Disfeftion fundet femten 

Stotteſtraaler, forneden tretten; den Stræfning, fom de ind— 

tage paa Siderne af Halefinnen, beregnet fra en Tværlinie 

gjennem ſidſte Halehvirvels bageſte Rand, udgjør imidlertid 

x*) Derimod overgaaeg bens Længbdeftræfning noget mere af bens 

længfte Straale, 

38% 
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iffe Halvdelen af Længden mellem Gadborfinnens og Halefinnens 

Ophor og deres egen Begyndelfe. Længden af Halefinnens 

mellemfte Straaler indeholdes omtrent ti Gange i Totallængden, 

og udgjor næppe & af de længfte Straaler paa Siderne. 

Sidelinien, fom er meget tydelig og tøjnefaldende, 

ftræffer fig i lige Linie og uven nogen kjendelig Sænfning i 

Begyndelfen, fra Sfulderbladets bagefte Rand til Skjallenes 

Ophor paa Halefinnen. 

GF en Rakke fra Rygfinnens forreſte Rand til Sidelinien 

har jeg talt 22 eller 23 Sfjæl, i en Ræffe fra Sidelinien 

til Bugfinnernes forreſte Rand omtrent 25, og fra Sfulder- 

WBladet til SFjællenes Ophør paa Halefinnen er SFjælræfferhes 

Antal omtrent eller næften 120. Taglagningen er 1 det Hele 

taget regelmæsfig ; Halvdelen af Sfjællene eller en endnu ſtorre 

Stræfning ſtjules. Skjcllene ere meget tynde og fine; de 

ftorfte hos et Individ af ti Tommers Længde omtrent halvan— 

anden Linie lange og en Linie brede. Formen oval, dog lidt 

uregelmæsfigt og med noget bugtede eler fantede ande. Paa 

de ſtorſte Sfjæl har jeg talt nogle og fyrretyve Vaxtringe, 

der dog tildeels lobe i hverandre, og vife nogen Uregelmæsfig- 

hed; til Vifte findes intet Spor. Sideliniens Sfjæl, ſom 

ffjules af den oven- og nedenforliggende Rakke, med Undtagelfe 

af Slimkanalen og en Tille Vinkel bageſt, vife ingen betydelig 

Ufvigelfe i Form fra de øvrige Sfjæl. Slimkanalen er fuld- 

ftændig og vid, men indtager fun omtrent Skjallets halve 

Længde, idet den begynder et Styffe bag dets forrefte Rand, 

og ophører foran den bagefte. Det ſtore Sfjæl paa den ydre 

Side af Bugfinnernes Rod er af langftraft og tilfpidfet Dolk— 

form ; ogſaa mellem Bugfinnernes Rod findes adffillige ſtore 

Sfræl af en afvigende Form. Sex eller fyv Rakker Sfjæl 

ftræffe fig ud over Halefinnens Rod. 

ere Bughulens Længde hos et Exemplar af ti Tommer næ- 

ften 44 Tommer, fra Mellemgulvet regnet; dens ſtorſte Højde 
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lidt mere end en Tomme; dens Farve indvendigt hvid med 

ftærft rødligt Sfjær. Leveren af omtrent 11 Tommes 

Længde, faa at fige ganffe paa venſtre Side, bagtil noget til< 

ſpidſet, ſterkt fladtrykket, deelt et Par fmaa Lapper i Enden. 

Galdeblæren temmelig lille. Den langſtrakte (over en 

Tomme Tange), meget tynde og tilfpidfede, noget trefantede 

Milt ligger med fin forreſte Ende tæt vp til Mavens bagefte 

Væg, ftræffer fig hen under Tarmen og ovenover Bugfinnerne, 

og ræffer med fin Spidſe temmelig nær hen mod Gadboret. 

Længden fra det vide Spiſerors Indtradelſe 1 Bughulen til 

Enden af den tynde, tarmdannede, tæt under Svømmeblæren 

fig ſtrekkende, Maves Blindfæf omtrent 21 Tommer; Leng— 

Den af den ligefremad rettede Portnerdeel omtrent £ Tomme; 

Tarmens Længde omtrent fer Tommer: altſaa Længden af den 

hele udftrafte Tarmekanal lidt mindre end Fiffens Totallængde. 

Den allerførrefte Deel af Tyndtarmen (1 omtrent en Tommes 

Stræfning) er rettet lige fremad mod Mellemgulvet 1 Fortſet— 

telfe af Mavens Portnerdeel, men derpaa bøjer Tarmen fig, og 

løber i lige Retning bagud, indtil den naaer Gadboret. Den 

egentlige Maves indvendige Længdefolder har jeg fundet tem— 

melig utydelige, faa at de iffe med Sikkerhed kunde forfølges ; 

tydeligere og ftærfere, men 1 ringere Antal (fun fem til fer), 

vife de ſig Portnerdelen. Af Blindtarme har jeg talt 59, 

hvilfe indtage en betydelig Stræfning langs Tarmen (12 Tomme 

eller mere), og viſe en betydelig Forffjæl indbyrdes baade i 

Længde og Tykkelſe (de flørfte tretten til fjorten Linier lange, 

de mindfte fem til fer); ſom almindelig Regel fan fætteg, at 

de aftage 1 Størrelfe forfra bagtil. Mafttarmen eller 

den indvendigt med Kredsfolder forfynede Deel af Tarmen 

indtager fo Tommers Længde; Kredsfoldernes Antal har jeg 

fundet at være 27. 

Mellemfjæbebeen, Overfjæbebeen, Underfjæ 

bens Grene og Ojebenene omtrent fom hos Laxen; fun at paa 

Knoglebyg⸗ 
ning. 
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det bageſte fløre Ojebeen tydeligt fremtræde to ſtore Slimkana— 

ler efter Længderetningen, ligeſom paa det næfte, nedenfor 

liggende Ojebeen iagttages fire nedadrettede Slimkanaler. 

Forgjællelaaget halvmaanedannet, dog med meget ſterk 

Tilnærmelfe til det Vinkeldannede, forneden meget bredere end 

foroven og paa den bagefte Rand med Spor (ſtjondt meget fvagt) 

til en Indbojning; fire ftærfe Slimkanaler paa dets nederfte 

Green, af hvilfe de to ere rettede bag og ned, de to forreſte 

ned og lidt fremad. Gjællelaagsftyffet ffjævt firfantet, 

foroven meget ſmallere end forneden, ftillet ffraat eller ſaale— 

deg, at dets nederfte Rand danner en Vinkel med Kroppens 

Are; Fortil ffjules det tildeels af Forgjællelaaget. Naar det 

er losdisſekeret fra dette, vil man finde, at dets ſtorſte Brede 

forneden er omtrent faa ſtor fom dets ſtorſte Højde, og altfaa 

lidt ftørre end hos Laren. Undergjællelaaget langftraft 

firfantet, af mere end Gjellelaagsſtykkets halve Højde; uagtet 

dets bagefte Rand er fvagt buet, faa at det i Forbindelfe med: 

Gjællelaangsftyffet danner en fortløbende Bue, er dog dets 

nederfte-bagefte Vinfel temmelig ffarp, idet Bojningen ikke med— 

deler fig den nederfte Rand, fom derimod er ganffe lige og 

parallel med Gjællelaagsftyffets nederfte Rand. Mellem: 

gjællelaaget af lav og langſtrakt Form, ſtjondt maaffee 

lidt mindre langftraft end hos Laren. Skulderapparatet 

ſynes mig ikke at frembyde nogen Afvigelfe fra Laxens. 

HOvirvlernes Antal er 60, hvoraf 35 Bughvirvler og 25 Hale; 

hvirvler, ganſte ligeſom hos Laren. Den øverfte Ræffe Rib— 

been indeholder 28, eller ftræffer fig fra førfte til 28de Hvir— 

vel, begge medregnede; den nederfte 33, og indtager Bughvirv— 

lerne fra tredie til 3ådte. Femten Interfyinalbeen findes 

anbragte foran Rygfinnens Begyndelſe; denne er hæftet til 

Hvirvlerne fra fertende til 26de influfive; Fidtfinnen er an— 

bragt vover 46de og 47de Hvirvel, og Gadborfinnens ſidſte 

Interſpinalbeen er hæftet til 43de Hvirvel. Halens to fidfle 
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Hoirvler ere bøjede opad, faa af de danne en Vinkel med den 

øvrige Ræffe; en lille Lengdekam udgaaer foran dem paa der 

tredie-ſidſte, ligeſom ogſaa hos Laxen er Tilfældet. 

Afarter af Höidorreden ſynes mig ikke at være be; Ufarter. 

fjendte; idetmindſte omtales ingen af engelffe Forfattere, der 

maaffee funne antages at have Adgang til de fuldftændigfte 

Efterretninger om Arten. Hvad hos andre Forfattere, til Cr. 

Blod, findes om Forandringer fåavel i den ydre Farve font 

i Farven af Kjødet o. f. v., antyder maaffee fnareré en Sam— 

menblanding af to Arter end flere Afarter af den nærværende. 

Efter Faith's ffriftlige Meddelelfer fanges denne Fiff Storreiſe. 

almindeligft 1 Randersfjorden af fire til tolv Punds Vægt, 

og den overſtiger fjældent et Lispund.  Maaffee fan denne 

ſidſte Vegt ogſaa omtrent anſees fon Grændfe for dens Ud— 

vikling, efterdi Jarrell beretter, at det ſtorſte Exemplar, han 

har feet, holdt ſytten (engelffe) Pund. Faber angiver 28 

Tommer ſom Marimum for dens Længde. 

At fige noget Siffert om Artens Udbredelfe, faalænge det Sørerommen. 

endnu ikke fan anſees for ganffe afgjort, at de forffrællige For: 

fattere omtale den ſamme Art, er iffe vel muligt. Den an- 

gives at forekomme fra det nordligfte Sfandinavien”) og Is— 

land til de franffe Veſtkyſter. England og ifær Skotland fy- 

nes at være Middelpunktet for dens Udbredelſe, og i det fidfte 

Lands Floder fanges den, faavidt befjendt, hyppigere end noget 

andet Sted. 

Hos os træffes den viſtnok paa alle Kyfter, men ifær dog 

i de jydffe Fjorde. Imidlertid er den (efter Faith) meget 

ſjeldnere i Randersfjorden end adffillige andre Laxearter. 

„Enkelte Stykker gaae op i Randersfjorden i April, flere Levemaade. 

ſidſt i Maj; men den egentlige Tid for Hvidørreden falder i 

* Selv har jeg iffe feet den i det nordligſte Norge, men vil bøg 

langtfra iffe deraf uddrage nogen Slutning. 
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Juni til midt i Juli. Markeligt er det, at man ved Laxenes 

Ankomſt i December ogſaa fan finde mellem disſe enkelte Hoid— 

ørreder, der døg fnart ophøre. J varme, ſtille Sommeraftener 

henimod Solens Nedgang fpringer den, dog ikke over en Alen 

t Højden og fo til tre i Længden, En Opgangs-Hvidorret 

paa ferten Pund vil ſom Nedfaldsfiſk veje otte til ni 

Pund +). Efter Neckelmann (I. s. c.) „ſoger den, ligeſom 

Laxen, Sejldybet faa langt den virfelige Fjord ftræffer fig ; 

men, naar den kommer ind i Gudenaaens flærfere Strøm, 

føger den mere de fvagere Sideſtromme end Hovedſtrommen“. 

Engelffe Forfattere fortælle, at man feer talrige Stimer af 

denne Fiſk (Individerne af et til tre eller fire Punds Vægt), 

naar de fra Havet nærme fig Flodmundingerne, fvømme langs 

med Bugter og Næs, før ligeſom at udvælge den Flod, 1 hvil 

fen de ville gaae vp. J fmaa Bugter vil man endog have 

bemærfet Stimerne flere Gange at gade disfe rundt i en Kreds, 

fom det fod for at tage Nering. Paa en af Hebriderne 

(Lismore) ffulle findes Hvidørreder i en Sø, ſom ikke har nøgen 

Udgang til Havet; imidlertid trives de vel, og forplante fig. 

Fiſteyngel elfer mindre Fiffe, Krebsdyr og Inſekter ud— 

gjøre fornæmmelig Hvidorredens Næring; de ſidſte naturligviis 

iſſer under dens Ophold i Fjorde og Floder, Kræbsdyrene ders 

imod meſt i Havet og paa dets Kyſter. Iſopoder og Amfi 

poder fynes blandt disſe fornæmmelig at være Gjenſtande før 

Dens Forfølgelfe, og Talitrus saltator Kl. ffal, hvor dette lille 

Kræbsdyr forekommer, ofte fylde dens Mave. 

Efter hvad ovenfor er bemærfet om denne Arts Opgaaen 

i Randers-Fjord, maa Forplantningstiden der vel faftfættes til 

Juni og Jult Maaneder. Blod angiver derimod November 

og December-Maaneder ſom dens Legetid, men Maj ſom Ti- 

den for dens Opgaaen i de tydffe Floder, hoilket, ſom alt oftere 

*) Faith. 
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bemærfet, jeg er tilbøjelig til at hentyde paa to Arters Sam— 

menblanding. Efter Faber indtræffer den islandffe Aurridi's 

Legetid i Oftober og November Maaneder. | 

Hvidørreden har rødt Kjod, er en overmaade velfmagende 

Fiſt, og ftaaer i faa Henſeende blandt vore Laxearter nærmeft den 

egentlige Lar. Medens den i Almindelighed fættes efter denne, 

favner den dug ikke Yndere, der give den Fortrinet for Laren ; 

den har i al Fald det Fortrin, af den, fom mindre fed, er 

lettere fordøjelig. J Randers ræfeg den ligeſom Laren, og 

overhovedet modtager den omtrent ſamme Tilberedning fom denne. 

Fiender har den viſtnok for en ſtor Deel tilfælleds med 

Laxen, felv de varafitiffe; dog er den endnu fun meget lidt 

underføgt med Henſyn til disſe ſidſte. 

Anvendelſe. 

Fiender. 



Urtsmærte. 

72de Art. Graalaxen (Salmo Eriox Linn, ?). 

Hovedets Længde indeholdes næppe fem Gange, 

den ftørfte Højde omtrent fem til 54 Gange i To: 

tallængden; Højden over Nakken og Højden over 

Gadboret indbyrdes lige ftore; Højden foran Hale 

finnens Rod er omtrent eller næften lig Halvdelen 

af den ftørfte Døjde, andehordes elleve frk folv 

Gange i Totallængden og er ftørre end Afſtan— 

den fra Gadborfinnens Ophør til Halefinnens 

forſte Stotteſtraale. Snuden noget tyf og ſtump. 

Kjæberneligelange. Overkjſebebenet naaer, efterat 

Munden er lukket, med fin bageſte Ende forbiOjets 

bageſte Rand. Rygfinnens Lengdeſtrekuigng er 

ſtorre end dens Hojde, indeholdes otte til ni Gange 

i Totallængden, og udgjør paa det Nærmefte 2 af 

Mellemrummet mellem Rygfinnen og Fidtfinnen. 

Afſtandenfra Rygfinnens Begyndelſetil Fidtfinnen 

er lig med Afſtanden fra Fidtfinnens Begyndelſe 

til Haleſpidſen eller længer. Gadborfinnens ſidſte 

Straale er meget længer (indtil tre Gange) end 

Afſtanden af dens Spidſe, naar den lægges ned, 

fra Halefinnens forſte Stotteſtraale. Halefinnens 

ET — ger re 



603 

bagejte Rand naſten lige afffaaren eller fun 

fvagt indbojet. Finnernes Straaletal er 

Rygf. 13; Bryftf. 13; Bugf. 10; Gadborf. 11; Halef. 19%). 
(4 2-44) (43-14) 

Schonevelde, S. 64: Hakenlaß og Rogenlaß? Synonymi. 

Artedi, Gen. Piscium, ed, Walbaum pag. 59 n. 2: Salmo 

maculis et cæt. ? 

— Synon. Piscium — — pag. 23 n. II: Salmo 

et cæœt.? 

Cinné, Fauna svec. ed, alt. pag. 122 n, 346: Salmo Eriox ? 

Pontoppidan, Atl. I, 652: S. Eriox? i 
Muller, Prodr. n. 406: 8. Eriox? 

Retzius, Fauna svec. pag. 345 n. 90: 8. Eriox? 

Cuvier, Rgn. animal, 2éme éd. II, 303: 8. hamatus? 

Faith, Manuffript: Rodorreden (og Blandingsorreden?). 

YWedelmann, om Zifferiet i Randers Fjord, S. 8: Rodorreden. 

Nilsſon, Prodr. S. 5: 8. Truttula? 

Warrell, Brit: fish; 11 38rio 

Donovan, Nat. hist. of brit. fish. Tab, 91; Narrell, brit. Afbildninger. 

fish. II, pag. 31 (den voørne Han) og 32 (en aarsgammel 

Unge). Efter Narrell de her meddeelte Træfnit (S. 602 ben 

Borne, S. 624 Ungen). 

Schoneveldes Orb om hang Zakenlaß ere følgende: «Sleia Bemarkn. 

Salmonem alit, qui inferius rostrum curvat, ob id Hakenlaß dic- Syre 

tum. — — Hic sui generis piscis est, in quo uncus superiorem 

maxillam ingrediens aſſabre, non utrique sexui communis, sed 

mari peculiaris est, Color illi subniger, nonnunquam obscure 

citrinus, multis nigris maculis passim conspersus. Generat in 

+) De følgende Tællinger kunne give et Begreb om Straaletallets 

Forhold og ringe Afvexling: 

Totall. 1647; Rygf. 13; Bryftf. 14; Bugf. 10; Gadbf. 11; Halef. 19. 

SSD YE — 10 — 6 

11113 SE I C EGEDE 6 

— 118; 603 6 466 

— 13333 133 —10 6 
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sintbus Balthicis circa autumnum et Martini festum.» Skjondt 

jeg viſtnok ingenlunde er fiffer paa, at den omtalte Zakenlaß hører 

herhid, trøer jeg dog at burde give den Plads pan bette Sted, efterdi 

det Lidet, Schonevelde anfører om ben, pasſer ret vel paa nærværende Arts 

Oſterſoes-Varietet, men iffe bag nogen anden mig bekjendt danſt Lareart. 

Naar S. endnu blot tilføjer, at Hunnen kaldes Rogenlaß, befræfter 

dette mig yderligere i min Formodning, efterdi man i November, De— 

cember og hele Januar Maaned finder Hunnens Bughule fyldt med me- 

get ftore Wg, ſom ved Tryk paa Bugen, ofte endog blot idet man lof— 

ter Fiſten i Vejret, fremtræde af Generationsgabningen; hvad meget 

naturligt kunde foranledige det anførte Navn. — Artedi optog faavel 

i fin Synonymia Piscium fom i fine Genera de ældre engelſke Ichthyo— 

logers (Johnſon's, Willoughby's og Ray's) Salmo cinereus aut gri- 

seus fom egen Art, og antydede tillige dens Forekommen i de ſtandina— 

viffe Bande, idet han anførte Graalax ſom fvenff Trivial-Navn før 

ben”); ben betegnes af ham ſom Salmo maculis cinereis, caudæ 

extremo æquali. — Linné, fom ordret udffriver Artedi's Diagnoſe og 

Synonymi, lægger tydeligt nof for Dagen, at han iffe felv har feet den 

paagjælbende Fiſt“); iøvrigt bemærfer ban, at han iffe troer den ſom 

Art forffjællig fra den almindelige Lar. — Pontoppidan har blot 

optaget Arten efter Linné, og Muͤller efter Pontoppidan, fun med 

Tilføjning af et Par norffe Navne efter Zammers Fn. norvegica. 

Disfe fire Synonymer gjalde altſaa egentligen Fun for et, eller bet 

kommer fun an paa at vide, hvad der forſtages ved Artedi's Salmo 

maculis cinereis et cæt., for tillige at afgjøre, hvor vidt de øvrige 

med Ret erholde Plads her. Hvad Artedis Synonymi angaaer, da er 

det vel temmelig fiffert, at denne tilhører Parrell's og andre nyere 

eugelſte Fauniſters S. Eriox; men om Artedi har underføgt nogen 

fvenff Graalax, og om denne var identiff med den engelffe Graalar, 

bliver maaſkee næppe til at afgjøre, — Om Renius felv har feet den 
fvenffe Graalax, eller i al Fald en Fiſk, ſom han troede at kunne hen— 

føre til denne, er iffe af hans Bemarkninger om den ganffe klart; men 

*) J hang Descriptiones Piscium forbigager han den imidlertid 

med Taushed. 

xx*) Hvorfor han tillægger ben Artsnavnet Eriox, ſom forekommer hos 

Albertus Magnus, men hos ham gjælder den almindelige Lar, 

er mig ubefjendt, 
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efter disſe, hvor faa be end ere, forekommer bet mig tvivlfomt, om ben 

ſtemmer overeens med ben her beffrevne Fiſt). Hr. Faith's Blan— 

dingsorred vil nedenunder blive omtalt tilligemed Cuviers S. hama- 

tus. — Nilsſons S, Truttula er jeg meget tilbøjelig til at holde for 

” identiff med nærværende Art, hvorvel hans Meddelelſe er for ufuldftæn- 

big, til at funne give nogen Sifferhed, og endog ved to Punkter —- 

be tolv Straaler i Gadborfinnen og Kroppens ftørre Højde end hos 

foregaaende Art — fynes at modſige en ſaadan Antagelſe. Det førfte 

Punkt har dog juftiffe ſtor Betydning, ifær da iffe vides, efter hvilfet Prin— 

cip Straaletallet er angivet, — Uagtet ber viſtnok i Yarrell's Angi— 

velfer over den engelſte S. Eriox er Adſtilligt, ſom ikke ſtemmer med 

mine Underſogelſer, ſaaſom Gjallelaagsſtykkernes Form“), Rygfinnens 

Straaletal (elleve*), Fidtfinnens relative Plads (narmere Halefinnen 

end Rygfinnens ſidſte Straalet) o. ſ. v.5 fan ſynes disſe Novereens— 

ſtemmelſer mig dog ikke at være meget vaſentlige, og i al Fald ikke 

ftørre end mellem den engelffe og ben banffe Lar: hvorfor jeg indtil 

videre troer at turde antage den her beffrevne Fiſt for identiff med den 

engelffe Graalax, men paa den anden Side indrømmer, at en umid- 

belbar Sammenligning er nødvendig til Sporgsmaalets endelige Afgjo— 

*) Præcedente (3: S. Salare) minor et rarior, — Crassior et la- 

tior quam præcedens, nec fluvios ante Augustum ascendere 

- dicitur, quod diversam indicare videtur speciem, Retzius 

l, ce. De fidfte Ord antyde, at Retzius altfan iffe holdt det for 

ganffe afgjort, at 8. Eriox var en beftemt fra Laren forffjællig Art. 

xx) Ut namlig Gjallelaagsſtykkets nederfte Rand er omtrent horizon— 

tal, eller parallel med Ziffens Længde, hvad ogſaa gjælder Under— 

gjællelangets nederfte Rand. Gjællelangsftyffernes Form har jeg 

hos Larearterne fundet faa ubeftemt og fan afvigende ſels paa de 

to Sider af famme Fiſt, atjeg iffe fan tillægge disſe Dele ſtor Vægt i 

Arternes Adſtillelſe. Jeg har ſaaledes hos et Individ af den her 

beſtrevne Art fundet dem paa den højre Side ganffe ſtemmende 

med Narrell's Angivelſer, paa ben venſtre afvigende aldeles 

derfra. ; 

xX%) Formodentlig har Narrell overſeet de to ſmaa førfte Straaler, 

hvad paa Grund af Bindehudens Tyffelfe meget let fan ffee. 

t) Rarrell's egen Afbildning ſtemmer ikke ganſte med denne An— 

givelſe. 
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relſe. — Tilſidſt maa markes, hvad iøvrigt allerede ovenfor (S. 584) 

er antydet, at en meget ſtor Andeel af de Synonymer, ſom under for— 

rige Art ere anførte, tildeels viftnof høre herhid, enkelte maaſkee endog 

udelukkende. 

Naar Pontoppidan og efter ham Miller betegne S. 

Eriox med Navnet Graalax, antager jeg, efterdi jeg 

hverfen har funnet opſpore dette hos nogen anden danſk For- 

fatter, eller blandt Fiffere har gjenfundet det, at det er laant 

hos Linné, og altſaa iffe er af danſt Oprindelſe. Det 

Navn, hvorunder den her beffrevne Fifi er meget vel be- 

Fjendt i Kjøbenhavn, ffjøndt det ikke ene anvendes paa den, 

er Laxorred, hvilfet jeg, deels formedelft dets Dobbelthed, 

deels fordi det ſynes mig rettere at tilhøre en anden Art, 

iffe har froet at burde gjøre Brug af. Heller iffe af de Be— 

nævnelfer, fom man i Randersfjord tillægger den: Rodorred, 

Blandingsorred og Graaorred (thi jeg formoder, at 

disfe fun tilføre en Art”), ſynes noget for Ojeblikket at burde 

tildeles Fortrinet. Indtil videre falder jeg den derfor med 

Pontoppidan og Muller Graalax, ſtjondt jeg erfjender, 

at dette Navn ligeſaalidt er ret pasſende ſom danff. 

Det, ſom næft de mørfe, urene og blandede Farver, fore— 

kommer mig meft betegnende i denne Arts ydre Fremtræden, 

er det Langftrafte, Liniedannede og dog tillige Plumpe i For: 

men: hvilfet grunder fig paa, at Buglinien, felv hos drægtige 

Hunner, iffe er udbuet effer fremtrædende, men næften vandret ; 

at Højden over Naffen og Gadboret omtrent ere lige ſtore, og 

at Halen foran Halefinnens Rod har en ftørre Højde end fæd- 

vanligt hos denne Slægt **). Det ſtumpe Hoved faaer, idet Bugen 

*) See nedenfor under Afarter. 

**) Derſom de hos Retzius forefommende Ord om S. Eriox: «cras- 

sior et latior quam præcedens» (S, Salar), og Wilsfons om 

S. Truttula: «corpore verticaliter latiori» (1 Sammenligning 
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ikke træder frem, et forholdsviis ſtorre og plumpere Udfeende, 
end hos de nærftaaende Arter. Hertil maa endnu føjes den 

tyffe Hud, hvori Finnerne, ifær Gadbor- og Halefinnen, ere 

indhyllede, og ſom giver dem et plumpt og ftærft Udfeende ; 

fremdeles den lige afſkaarne Halefinne, og at de flefte af Fin— 

nerne have afrundede Vinkler. 

Farven udmærfer fig ved fin Morkhed (den levende FifÉ 

har ofte et næften blaaſort Sfjær) og ved fin flærfe Glands 

i levende Tilftand, ſom om den var overftrøget med en Fernis. — 

Hos levende eller ganffe friffe Individer har jeg fundet Hove 

dets Pandeflade morkt olivengrøn, Ryggen ſortagtig i det Rod— 
brune, Siderne ſtident rodbrune med mange morkt rodbrune 

Plæœtter faavel oven- ſom nedenfor og langs med Sidelinien, 

Bugen ffident følvfarvet, dog ſterkt paa Overgangen til det 

Blyantsfarvede; ogſaa ofte, ſaavelſom Underfjæben, næften 

ganffe fortegraa eller ſorteblaa, til andre Tider gulbrun eller 

ureent orangefarvet; Rygfinnen graagrøn eller lyſt olivenfarvet 

i det Gulagtige med mange ſmaa, merke, rundagtige, dog ikke 

juſt ffarpt begrendſede Plætter 1 fire eller flere Længderæffer ; 

Fidtfinnen ffident rødbrun, ſtundom den bageſte Deel levende 

prangefarvet; Hale- og Gadborfinnen fortagtige eller morkt 

olivenfarvede, lyſere (rødgraa) mod Roden; Bryſt- og Bugfinnerne 

ere lidt lyſere end de ovrige Finner, af olivengrongul Farve, om— 

trent lige morke paa begge Sider; Hovedet, dog iſer Gjallelaa— 

gene, ere bedæekkede med et meget forffjælligt Antal runde, ſortagtige 

Ylætter, Pupillen forteblaa; Hornhuden ſolofarvet, dog hiſt og her 

med rødligt Sfjær og morke Skygger. Denne Beffrivelfe gjælder 

det Øfterføen forekommende Individer, og nøjagtigere om Vinteren 

eller under Legetiden. Men felv disfe vife mange Forandringer i 

næmlig med S. Trutta), ffulle antyde, at den ftørfte Højde hos 

disſe Fiffe er ftørre i Forhold til Totallengden: faa afvige be i 

denne Henſeende fra ben her beffrevne Form. Men maaffee er 

det tænfeligt, at de angivne Forfattere fun have villet betegne be 

af mig ovenfor anmarkede Forholb. 
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Farve. Hog nogle (Hanner”) har jeg fundet Plætterne paa 
Siderne meget ſtore, med en meget mørft purpurrød Kjerne, 
omkring denne en firfebærrød Ring, og atter uden om denne 

en bred hvidgul Ring. Et Exemplar fra Randersfjorden var 

overalt graat (dog mørfere paa Ryggen, og paa Siderne med - 

et fvagt metalliſt Sfjær, under Bugen mat uden nogen Metal: 
glands), beftrøet med et meget ſtort Antal forte, tildeels 

X dannede Ylætter paa Siderne **). 

2 

Udmaalinger ***). 

Telallengde 3683018666 

ſtorſte Hojde (ved Rygfinnens Begyndelfe): A 237; B 233060 
21k D 3473 

Døde over IEA Es 

Søge Dver Ganbotets Ar PINS NS VESTE 

Højden foran Halefinnens Rod: A 164; 0 

6 

ſtorſte Tykkelſe (over Gjallelaaget eller Skulderapparatet): 4 

ISK SED ORE 

Tykkelſ J— ODS AIT BEGGES EDEL 

fhørffe SDmlrebss ARS BB 613 CE DB 

Afſtanden fra ——— til Gjællelangets bagefte Rand: A 

SS HEE RE RATER Se he Jet DJS as) . 
Overkjebens Fremragen over Underfjæben (naar Munden er luk— 

fer) — 

Afſtand fra Snudeſpidſen til bageſte Rand af Crista occipitalis: 

DENN DE DAN 6 

der opſpiled Gabs Døber AR CERISE 52571 

de opſpilede Gabs Brede SAS 6 6 DRAGT VS 

*) Dog veed jeg ikke, om dette Forhold er konſtant for Hannerne. 

**) Efter Farven vilde jeg have antaget denne for en Graagorred 

(fee nedenfor under Afarter), derſom ben iffe var bleven mig 

tilſendt ſom Rodorred. 

xxx) A og B Hunner, Cen Han, alle fra Øfterføen; D en Han fra 

Randers-Fjord. 



609 

Mellemtjabebenets gde BBñ3; D,; 

Overkjebebenets Lengde: A 15“3 B 18 GE SDS DA G0 

Underfjæbens Længde til Ledforbindelfen: A 22377; B 223“30 

BNEUES SY DGS 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forreſte Neſebor: A 647; B 647"; 

— 
ſtorſte Gjennemſnit af forreſte Neſebor: A 13“3 B13 0143 

DA 
Afſtand mellem forrefte og bageſte Neſebor: A 475 B“; C23 
D —2 — 

ſtorſte Gjennemfnit af: bageſte Meſebor;: 13 275 24444 

—— — 
indbyrdes Afſtand mellem bet bageſte Par Næfebore: A 843; 

BSU 

lyn fra bageſte Naſebor til Øjets forrefte Rand: A 44"; 

BÆNSICE 66 

Ojehulens Længdegjennemfnit: A 737; B873 083 D 8”; 

bet frie Øjes Lengdegjennemſnit: A 54753 B 54”; C 535 

D 555 
det frie Dies Hoejdegjennemſnit: A 433 B 5775 C 4373 D 5"; 

Pandens Brede mellem Dinenes AA: 11807) BB 443750 Gu 12" 

D 431%: 

Afſtand fra Øjets nederfte Rand til Hovedets nederfte Rand: A 

SE BEEN SE 88775 DOS 

Afſtand fra Øjets bagefte Rand til Forgjællelaagetå bageſte Rand 

AUS BRITE NO SE Et: 

Gjallelaagsſtykkets ftørfte Breve: A 94773 B93“3; C83'"; D 84"; 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Rygfinnens forrefte Rand: A 64”; 

B 65% E 0373 D 6% RB 

Rygfinnens Lengdeſtrakning: A 23/7; BØG VE DES 

ben oprejſte Rygfinnes ſtorſte Højde: A 17/7; B 1775 0 177% 

bD:48£ 

Afſt. mellem Rygf. og Fidtf.: A 375 B 23"; C- 23”; D 34"; 
Fidtfinnens Længdeftræfning: A 6/7; B 5375 C 675 D 7”; 

Fidtfinnens ſtorſte Højde: A 7377; B 737753 C 7475 D 93" ; 

Fidtfinnens Afſtand fra ————— Rod: Å 155“3 B 1677; G 

12275, D 13; LER 
Danmarks Siffe. IT. 39 
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Bryftfinnernes Længde: A 267; B 2575 C 2575 D 263 

Bryſtfinnernes Brede ved Roden: A 63"; B 63"; C 6773 D 7”; 

Bugfinnernes Afſt. fra Snudeſp.; A 7”; B 73“3 C 647; D 73”; 

Bugfinnernes Længde: A 204“; B 1933 C 20/7; D 21”; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 53"; B 5; C 573 D 67; 

Længden af Bugfinnernes Rodſtjel: A 7“; B 63" OC6“; D9: 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forrefte Rand: A 

HS 601 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: A 10”; 

BES CEST SD) 10395 

Gadborets Længdegjennemfnit: A 373 B4“3 C 277, D 4175 

Gadborfinnens Langdeſtrekning: A 163773 B 15335 0 141775 

DY753""9 

ben oprejſte Gadborfinnes ſtorſte Hejde: A 20377; B 183“30 

5 DD 187 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 144775 B 1447; 

0305 D1377; 3 
Halefinnens Længde paa Siderne fra Roben til Spidſen: A 35; 

3 G 3575 yD 320 

Halefinnens Længde i Midten: A 201'"; B 207; C20“3 D 193 

den udfpændte Halefinnes Breve: A 33”; B 31"5 € 34”; D 34”, 

Sfjøndt Hovedet paa det Nærmefte indeholdes fem 

Gange i Totallæengden, og altſaa iffe er længer, eller fun 

ganffe ubetydeligt længer, end hos de nærftaaende Arter, har 

det dog, paa Grund af de ovenfor anførte Forhold, et meget 

ſtorre Udfeende. Hovedets Overflade eller Pandeflade ſtiger 

gjærne ned med meget ftærfere Skraaning end den, hvormed 

Underfladen ftiger op, og en vandret Linie, eller en Linte parallel 

med Fiffens Lengdeaxe, fom drages fra Spidſen af den 

lukkede Mund i Retningen bagud, vil falde fammen med Oje— 

hulens nederfte Rand, eller endog nedenfor denne, famt langt 

nedenfor Gjellelaagsſtykkets nederſte-bageſte VBinfel >) og Side— 

+) Derimod falder den omtrent ſammen med &Bjællelangs ftyffetg 

nederſte-forreſte Vinkel. Dog antager jeg iffe ek øg bet naſt⸗ 

efter angivne Forhold ſom konſtante. 
4 

Dans ar 
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linien. En ret Linte fra Mellemfjæbebeneneg forrefte Tænder 

til Gjællelaagsftyffets bageſte-nederſte Vinkel gjennemffjærer 

Djehulen allernederſt, og er rettet lidt opad, faa at der, 

tilftræffeligt forlænget, vilde gjennemffjære Fiffens Ryglinie 

(nær bag Rygfinnen). Pandefladen temmelig ftærft hvælvet 

mod Siderne. Snuden antager, paa Grund af Nedſtignings— 

liniens Retning, et ſtumpt og plumpt Udfeende, uden at være 

fortere, men vel Midt tyffere end hos de nærftaaende Arter, 

idet Hovedets Sideflader konvergere lidt mindre fortil. Snu— 

dens Længde til Ojehulens nederfte Rand indeholdes henimod 

fire (32) Gange i Hovedets Længde, dens Længde til bet frie 

Øje noget over tre Gange (31). Kjæberne vife fig, naar 

Munden er lukket, netop lige lange; thi, hvorvel Randen af 

Mellemkjebebenene lægger fig lidt ud over Underfjæbens Rand, 

opvejes dette dog igjen ved den Knude, ſom dannes ved For: 

eningen af Underfjæbens Grene fortil, Paa Siderne rage 

Overfjæbebenene ſterkt ud over Underfjæben. Den ſidſte viſer 

paa Underfladen af hver Green en Længderæffe af ſyo ſmaa 

Slimaabninger. Mundſpaltens Storrelſe er omtrent ſom 

hos de nærftaaende Arter, idet Overfjæbebenet naaer hen under 

Ojehulens bagefte Mand, eller endog lidt forbi denne, og det 

opſpilede Gabs Højde udgfør henimod 2 eller dog 4 af Hove 

dets Længde. Men derimod er Gabets Brede ufædvanlig, da 

den udgjor omtrent 3 af Højden; hvilfet afhænger af Under— 

fjæbens Brede, eller rettere af den nyligt antydede ringe Kon— 

vergeren af Hovedets Sideflader. Tænderne frumme, meget 

ſpidſe men fine; i hvert Mellemfjæbebeen far jeg fundet fy, 

i hvert Overfjæbebeen omtrent en Snees, paa hvert Ganebeen 

fjorten eller femten, paa Plougſtjerbenet i begge Rakker til⸗ 

ſammen omtrent et Duſin, foruden Tværræffen fortil, der be— 

ſtager af fire; paa Tungen fem i hver Ræffe, hvilfe, ſom fæd- 

vanligt, overgaae de oevrige i Storrelſe. Mundhulen og 

Tungen hvide, Et fmalt Kjæbefejl i begge Kjæber. Tungen 
39% 
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langt fremme, flad, i Enden bredt og lige afſtaaren, vel. ad 

ſtilt fra Underfjæben; fort af den almindelige Form. Svælg: 

benet i Overfjæben har en Snees ſmaa, fpidfe Tænder, der 

ere ftillede noget uordentligt, men tilfammen danne en meget 

ſpids Vinkel, hvis Toppunft er vendt fremad. Paa Svælg- 

benet + Underkjeben er en meget ſtorre Stræfning væbnet med 

Tænder, og disſes Tal altſaa betydeligere, men Anordningen 
endnu mere uregelmæsfig. Knoglens ydre Rand vifer fer fmaa, 

tandvæbnede Knuder, af Beffaffenhed omtrent fom de paa Gjælle- 

buerne anbragte. Neſeborene nærmere Øjet end Snuden, 

i Linie med Øjets øverfte Rand, eller paa Grændfen af Pande- 

fladen, begge Par elliptiſte med ſtorſt Hojdegjennemſnit, det 

forrefte Par lidt flørre end det bagefte; den ſmalle Hudvæg, 

ſom adſtiller dem, udvider fig til en tilſpidſet Flig, ſom dog 

langtfra ikke er tilftræffelig til at dæffe noget af Naſe— 

borene. Afſtanden mellem det bagefte Par Næfebore er om— 

trent lig med Ojehulens Længdegjennemfnit og dobbelt faa 

flor fom Afſtanden fra deres bagefte Rand til Øjets forrefte 

Rand. Dijehulen har Form af en temmelig bred Oval 

(Breden forholder fig til Længden omtrent fom dt til 8), der 

bagtil er lidt afſtumpet, og hvis Længde indeholdes henimod 

fem Gange (vover 44 Gange) 1 Hovedets Længde. Øjet, hvis 

overſte Rand ligger i Pandefladen, og ſom foroven ſtjules 4 

en Stræfning af Pandehudens Udvidelſe, indeholdes, for faa 

vidt det er frit, omtrent fyv Gange i Hovedets Længde. 

Gjællefpalten faaer, paa Grund af det bagtil meget ftærft 

fremtrædende Gjællelaagsapparat, Udſeende af at være meget 

dybt indffaaren foroven (ſtjondt den, ſom fædvanligt, fun ftræffer 

fig til Overſkulderbladets forreſte Rand); forneden og fortil naaer 

Den omtrent i Linie med Pupillens forrefte Rand. Gjællehuden 
har paa den højre Side ti Straaler; paa den venfire Side, 

fom flaaer fig over den højre, derimod elleve. Formen af Straa— 

lerne den for Slægten fædvanlige, Det yderfte Par Gjællebuer 

har fun en Rakke ZForlængelfer — den ydre — hvilken paa Vinke— 

—ñ⸗ 
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lens bagefte Been beſtaaer af ſyv, paa den forrefte af elleve Stykker, 
ber aftage i Længde mod ben forrefte og bagefte Ende, faa at 
de alleryderfte ere blotte Knuder. Af en indre Rakke har 
jeg fun fundet hojſt utydelige Rudimenter i tre næppe 
mærfelige Knuder paa Vinkelens bageſte Been; paa det 
forreſte kunne næppe engang Rudimenter med Sikkerhed efter; 

vifes. Andet Par Gjællebuer vifer ferten Forlængelfer i ben 
ydre Ræffe (6+10), og den indre Ræffe bliver lidt tydeligere, 
ffjøndt endnu rudimentær. Tredie Gjællebue har fun tolv 

gorlængelfer i den ydre Rekke (3+7), 1 den indre otte (2—+6), 

og disſe fremtræde her ſom virfelige, ſammentrykkede og tilſpid— 

fede Forfængelfer, ffjøndt fun fmaa, Den fjerde, med fit ba- 

gefte Been indvendigt faſtvoxede, Gjællebue har fun ni For— 

flængelfer i den ydre Ræffe (3+6) og fyv i den indre, hvilfe 

ſidſte naturligviis alle ere anbragte paa Vinkelens forreſte 

Been. Bigjællen lille, anbragt højt oppe under Hjerne— 

ffallen, beftaaende af en Snees Hudfolder rer Blade, fom 

fun yderft i Spidſen ere frie, 

Ryggen ftiger fra Nakken af lidt i Vejret, men bliver 

derpaa horizontal. Rygfinnen fager fin Begyndelfe ved 

Enden af Totallængdens førfte 2, midt imellem Snudefpidfen 

og Halefinnens øverfte Stotteſtraaler, og ftræffer fig ud over 

Totallængdens Halodeel; dens Længdeftræfning indeholdes otte 

til ni Gange 1 Totallengden, og er ſtorre end dens egen ſtorſte 

Højde, men dog lidt kortere end dens egen længfte Straale, 

naar denne løsnes af Bindehuden. Naar tretten Straaler 

ovenfor ere angivne for denne Finne, bør dog markes, at man 

maaffee med Grund funde fætte Tallet til fjorten, efterdi man 

ved Disfeftion opdager en meget lille, og under Huden aldeles 

ffjult, Straale allerforreſt, tæt op til den næfte, hvilfen jeg 

+) En Ejendommelighed ved Laxearternes Gjæller, fom fortjener at 

bemarkes, er, at Gjallebladene forbindes med hverandre fra Ro— 

den ved en Hub i over 4, tildeels endog i Halvdelen af deres 

Længde, 
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dog, formedelſt dens aldeles rudimentære Tilftand, har fadet upaa— 

agtet. Den førfte af de tretten beregnede Straaler har iffe 

den andens halve Længde; denne er lidt mere end halvt faa 

lang fom tredie, og tredie lidt mere end halvt faa lang ſom 

fjerde, den længfte; femte Straale fun ganffe ubetydeligt fortere 

end fjerde og fjætte end femte. Naſtſidſte Straale har Midt 

mere end den femtes halve Længde, men er lidt fortere end 

fidfte Straales bagefte Green. De to forſte Straaler ere Pig— 

ftraaler, tredie og fjerde leddede men ukloftede, de følgende for— 

grenede, den fidfte fløftet til Roden. Finnens forrefte-øverfte 

Binfel er afrundet, den overſte Rand halvmaaneformigt ind— 

bøjet, den bagefte-øverfte Vinkel ſpidſt fremſpringende formedelſt 

Forlængelfen af fidfte Straales bageſte Green. Afſtanden 

mellem Rygfinnens Ophor og Fidtfinnens Rod almindeligt 

en halv Gang længer end Rygfinnens Længdeftræfning, eller 

fun lidet mere. Rygfinnens dobbelte Længdeftræfning vil alt— 

faa naae fra Rygfinnens bagefte Mand forbi Fidtfinnen. Fidt— 

finnen, fom er meget nærmere Rygfinnens Ophor end Spids 

fen af Halefinnen (omtrent midt imellem Rygfinnens Begyn— 

delfe og Haleſpidſen), og har ſtorre Højde end Længdeftræfning, 

vifer den fædvanlige Halvmaaneform. Afſtanden mellem Fidt— 

finnen og Halefinnens Rod omtrent lig med Halens Højde 

foran Halefinnens Begyndelfe.  Bryftfinnerne i Enden 

afrundede, næften fire Gange faa lange ſom brede ved Koden, 

udgjorende 2 af Hovedets Længde eller lidt mere, tilhæftede 

nær Fiffens Bugflade. ForſteStraale fun lidet fortere end an: 

ben (omtrent 7, Deel); denne er den fængfte, men overgaaer 

tredie dog fun faa ubetydeligt, at det næften iffe er markeligt; 

tredie atter fun ubetydeligt kortere end fjerde; trettende eller 

fidfte Straale har ikke den forſtes halve Længde; forſte Straale 

leddet men ukloftet; de ovrige kloftede. Bugfinnerne, fom 

findes anbragte omtrent under Begyndelſen af Rygfinnens frofte 
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Trediedeel*), og omtrent midt imellem Bryſtfinnernes Rod 
og Gadborfinnens Ophor *x), have en bred, i Enden afrundet 
Gorm, indeholdes omtrent ni Gange i Totallængden, og ere hen— 
imod fire Gange faa lange fom deres egen Brede ved Roden, 
og tre Gange faa lange fom det paa deres ydre Side anbragte 
Rodffjæl; deres Længde overganer Afftanden fra deres Spidſe 
til Gadboret og felv til Gadborfinnens Begyndelſe. Forſte 

Straale en kort Pigſtraale; anden Straale mere end tre Gange 
faa lang ſom forſte og kun lidt kortere end tredie, den fængfte ; 

fjerde næften umærfeligt fortere end tredie; ſidſte lidt mere 

end halvt faa lang ſom tredie; anden og ſidſte Straale uklof⸗ 

tede, de mellemliggende kloftede. Gadboret ligger tat ved 

Enden af Totallængdens 2; Generationsaabningen i 
Enden af en temmelig ſtor Papille, og bag denne en meget 

dyb Blindgrube. Gadborfinnen begynder meget længer 
fra Bugfinnernes Rod end fra Halefinnens forſte Stotteſtraa— 

ler ; dens fire eller fem ſidſte Straaler ere anbragte under Fidtfinnen ; 

dog ftræffer den fig lidt nærmere hen mod Halefinnen end 

denne, og dens ſidſte Straale ligger ſaaledes egentlig lidt bag Fidt— 

finnen, Dens Længdeftræfning indeholdes omtrent elleve Gange 

i Totallængden, og er lidt ftørre end dens Afſtand fra Hales 

finnens Rod, men flaaer tilbage for bens egen Højde. Dens 

forreſte-nederſte Vinkel ſtumpt-afrundet, den nederſte Rand lidt 

indbojet, den bageſte-nederſte Vinkel fremſpringende paa Grund 

af, at ſidſte Straales bageſte Green er lidt forlenget. Hvad 

Straalernes Antal angaaer, da gjelder, hvad om Rygfinnen 

er anført, at man ved omhyggelig Disfeftron opdager en rudi- 

mentær Pigſtraale førreft under Huden, hvilfen ikke her er med— 

regnet; den førfte af de elleve beregnede Straaler er en tem— 

melig fort Pigftraale; anden Straale ukloftet og leddet, 

*) Under dennes tiende Etraale. 

xx) Dug lidt nærmere den forſte end ben ſidſte. 
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ikke fuldt dobbelt faa lang ſom forſte; tredie ukloftet, omtrent | 

dobbelt faa lang ſom anden; de følgende ſtæerkt kloftede; fjerde 

den fængfte, fun lidt længer end tredie, næften flet iffe længer 

end femte; ſidſte Straale ubetydeligt kortere end anden, eller 

omtrent halvt faa lang fom tredie. Halefinnen udmærfer 

fig ved fit ftærfe, tyffe, noget plumpe Udſeende, ved betydelig 

Brede ved Roden og ved ringe eller ingen Indbojning af den 

bagefte Rand"). Foruden de nitten længere Straaler Mid= || 

ten (af hvilfe fun den yderfte paa hver Side er ukloftet), har | 

jeg, efter Disſektion, talt fjorten Stotteſtraaler foroven, tolv 

forneden. Den Stræfning, i hvilfen Stotteſtraalerne gane op i 

paa Siderne af Halen, er (regnet fra en lodret Linie gjennem 

ſidſte Halehvirvels bageſte Rand) omtrent lig med Halvdelen  " 

af Mellemrummet mellem Fidtfinnen og Halefinnens forfie 

Støtteftraale. Halefinnens mellemſte Straaler indeholdes om= | 

trent ni Gange i Totallængden, og ſtemme omtrent med £ af 

de ſtorſte Straalers Længde. 

Sfjællenes Antal i en Linie fra Rygfinnens forreſte i 

Rand til Sidelinien har jeg fundet 22 efler 23, fra Side⸗ 

linien til Bugfinnernes Rod 22; fra Sfulderen til Skjallenes 

Ophor paa Halefinnen har jeg talt over 120 (omtrent 123 

eller 124) Sfjælræffer.  Taglægningen regelmæsfig; over Halv: 

delen af Sfjællenes Overflade ffjult. Hos et Exemplar af 

femten Tommers Længde have de ſtorſte Sfjæl omtrent to Li— 

niers Længde, 13 Linies Brede. Formen oval i forffjællige 3 

Afændringer, tildeels ogfaa afrundet-firkantet. Spor til Vifte 

ſavnes. Vaxtringene fine, 1 ſtort Antal; paa et Skjal af om: 

trent to Liniers ſtorſte Gjennemſnit har jeg talt vover 70 

*) Efter Rarrell ffal Halefinnens bagefte Mand allerede være lige 

afffaaren hos Individer af tolv Maaneders Alder, og derpaa bli- 

ver den efterhaanden udbojet. Hos et Exemplar af 154 Tommers | 

Længde fra Randers Fjord, hvis Udmaaling ovenfor er gjennem- 

ført, var Halefinnen lige afffaaren, eller, naar den udſpændtes, 

endog fvagt udbojet. 
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Ringe; dog ofte ere de udſlettede paa Midten af Sfjællet i 

en ſtorre eller mindre Strekning. Sideliniens Skjal ere ikke 

afvigende fra de ovrige Skjcel i Form; de beſidde en fuldſtæen 

dig Slimkanal, fom er anbragt paa Sfjællets Midte, og op— 

hører ten Stræfning fra dets forreſte og bagefte Rand. Jov— 

rigt ere Sideliniens Sfjæl faa aldeles bedæffede af den nær: 

meſt oven- og nedenfor liggende Ræffe, at næften ene Slimkanalen 

vifer fig. Sidelinien er hos denne Art ikke meget iojnefaldende. 

Hos et Exemplar af femten Tommers Totallængde holdt Jndre ære 

Bughulens Længde, fra Mellemgulvet regnet, næften ſyv 

Tommer, dens ſtorſte Højde 11 Tomme; dens Form bagtil me— 

get tilfpinfet; dens indre Beflædning hvidagtig, dog uden Metal: 

eller Perlemoderglands. Leveren omtrent to Tommer fang 

og en Tomme bred, ffjævt firfantet, bagtil bredt afffaaren; dens 

højre Lap blot en fremfpringende Vinfel.  Galdeblæren 

fom fædvanligt foran til Højre, af middelmaadig Størrelfe og 

almindelig Beffaffenhed, med temmelig Tang Galdegang. 

Længden af den hele Tarmekanal udfiraft fan omtrent anflaaes 

til tretten Tommer, og er altſaa noget ringere end Totallæng— 

den. Heraf udgjør Spiferøret med Maven indtil Blindfæffens 

bagefte Deel omtrent 22 Tommer, den lige fremadrettede Port— 

nerdeel henimod 41 Tomme, og den egentlige Tarm de øvrige 

ni Tommer, Spiſeroret henimod en Tomme langt, af lige 

Bidde med Maven, indvendigt med fem eller fer ftærft frem— 

tredende Længdefolder, og mellem disſe et Næt af Maffer. 

Maven langftraft og tynd (dog maaffee i noget ringere Grad 

end hos Laren), med henimod et Dufin mere eller mindre 

flærfe Lengdefolder, der tildeels fortfættes i den ikke meget 

tyndere Portnerdeel; denne har næmlig fire ftore Lengde— 

folder, hvis Antal fordobbles (medens Folderne blive mindre) 

tæt foran Portnerklappen. Tyndtarmen fortſatter fit Løb 

i famme Retning fom Portnerdelen (det vil fige lige fremad) 

indtil Bughulens forreſte Ende, og gjør derpaa en Bøjning, 

for langs Bughulens nederſte Væg at fortfætte fit Lob i ſamme 
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horisontale Retning lige bagud til Gadboret. Til den førfte 

Deel af Tarmen (1 en Stræfning af 12 Tomme) har jeg fun— 

det 55 indtil 57 Blindtarme haftede; enfelte af disſe havde nt 

til ti Liniers Længde, de flefte holdt fun omtrent fer Linier. 

Mafttarmen har en betydelig Længde lidetmindſte fire Tom— 

mer), og fvulmer temmelig flærft op 1 Begyndelfen; af ind— 

vendige Kredsfolder har jeg talt omtrent 40; den fidfte Deel 

af Maſttarmen favner disfe Folder. Milten, af næjten 414 

Tommes Længde, mørkt rodbrun Farve og ftærkt tilfpidfet, tres i 

ſidet Form, ligger med fin brede Ende tæt op til den bagefte 

Bæg af Mavens Blindfæb, og naaer med fin Spidſe næften — 1 

hen under Bugfinnernes Rod. Rognſakkene, hvis forrefte — 

Ende er hæftet til Mellemgulvet, have en langſtrakt og ſmal 

Form; den venftre fandt jeg af to Tommers Længde, i Enden 

afſtumpet, den højre 25 Tommer lang og mere tilſpidſet. Te— 

ſtiklerne ere i Legetiden af en meget betydelig Storrelſe 

(4 Tommer lange og henimod en Tomme brede hos et Indi— 

vid af omtrent femten Tommers Længde), omtrent af lige >” 

Brede i hele Længden, t begge Ender meget ſtumpt afrundede, — 

paa den indre Side med en dyb Længdefure, fortil hæftede 

til Mellemgulvet, bagtil forſynede med temmelig lange Ud— 

ſoringsgange, af en ſmuk malkehvid Farve. 

—— Knoglebygningen er overmaade nær overeensſtemmende med 

Laxens. Jeg veed ingen Forffjæl at angive i Dannelſen af 

Mellemfjæbebeen, DverfjæbebeenogUnderfjæbe for 

disfe to Arter. Ogſaa Øjebenene have ganffe famme Form ; 

fun forefomme et Par Slimkanaler, fom fremtræde paa det 

bagefte ftore Øjebeen i Længderetningen, mig her at være en— 

deel tydeligere og ftærfere udtryfte, Forgjællelaaget halv— 

maanedannet, forneden bredere, og paa den ydre Sine forfynet 

med fire Slimkanaler, af hvilfe de to ere rettede bagud, to ned), 

+) Disſe forekomme bøg ogfaa hos Laren, og ere fun ubetydeligt 

afvigende i Stilling og Afſtand. 
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Gjaællelaagsſtykket ffjævt firfantet, af betydelig Brede, 

den nederfte Rand rettet ffraat op og bag ligeſom hos Laxen, 

men med en ringere Deel af Knoglen fortil ſtjult under Forgjælle- 

laaget. Undergjallelaaget langſtrakt firfantet, dobbelt 

ſaa langt ſom hojt, af Form ſom hos Laxen; kun at den bageſte— 

nederſte Vinkel maaffee er lidt mindre ſterkt afrundet. Mel— 

lemgjællelaaget, fom flet ikke foroven trænger op mellem 

Gjellelaagsſtykket og Forgjællelaaget, er fortil forholdsvis 

mere tilfpidfet end hos Laren. Overſkulderbladet foroven 

meget bredere end hus Laren, tillige forholdsvis tyndere og 

mindre krummet. Rygraden fammenfættes af 59 Hvirvler, 

af hvilfe de 36 tilføre Bughulen, 23 Halen. Den øverfte 

Næffe Ribbeen indeholder 27, fom ere fæftede fra førfte 

til 27de Hvirvel; den nederfte Ræffe 34, der ere anbragte fra 

tredie til ſiſdſte Bughvirvel. Foran Rygfinnen findes femten 

Interſpinalbeen; Rygfinnen firæffer fig fra 16de til 27de 

Hvirvel; mellem Rygfinnen og Fidtfinnen tælles 16 Hvirvler, 

og Fidtfinnen er anbragt over 44de og 45de Hvirvel. Gad: 

borfinnen firæffer fig under ni Hvirvler fra 37te til 45de 

(begge inkluſive). De tre fidfte Halehvirvler ere bøjede opad 

under en ſtump Vinkel med de foregaaende, ligeſom hos Laren. 

Denne Art er endnu altfor lidt iagttaget, iſer hos os, 

til at de forſtjellige Former, under hvilfe den muligen fan frem— 

træde efter forffjællige Stedforhold, med Sikkerhed funne angives. 

Den ſynes at variere temmelig betydeligt i Farver, hvilfet maaffee 

dog vil funne bringes i Forbindelſe med Aarstid, Kjon og Indvirk— 

ningen af det ferffe Vand. Det vil være pasfende, paa dette Sted 

at anføre Hr. Faith's Meddelelſer om Rodorreden og 

Blandingsorreden, for tillige at forflare, hvorfor jeg 

har troet at burde forene dem, uagtet jeg endnu ikke har feet 

den ſidſte. „Kodorredens Tid», figer Faith, „er fra Be— 

gyndelſen af Auguſt til midt i September. Den er beſat med 

røde Platter af forſtjellig Form paa en marmoreret Bund; 

Afarter. 
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Bugen ſtidentgul. Hovedet ſtort, langagtigt, med ſtore Øjne 

og en færdeles ſtor Krog, ber pasſer i et Hul i Overfjæben. 

Hos de fidfte, der komme, falder Farven i det Brunrøde; hos 

De forſtkommende er Sidelinien ſynlig, hos de ſidſte ikke. Den 

er langtfra at være en ſmuk Fiſt.“ Om Blandingsorre— 
den har Faith folgende Bemærfninger. „Den fommer fra 

Midten af September, og ender Troppen 1 November og De— 

cember; den vifer en uendelig Blanding af Farver; Plætterne 

paa Myggen og Siderne ere flørre og antage flere forffjællige 

Figurer end hos de foregaaende; Sidelinie iagttages ikke. 

Krogen naaer en meget betydelig Storrelſe: hos en Krogorred 

paa 24 til 30 Pund er Krogen ikke fjældent af 11 Tommes 

Længde og to Tommers Tyffelfe ved Roden.  Underfjæben er 

tillige meget fmal og ſpids. Den har et barff Udfeende og er 

en flyg Fiſt“*). Bed en Sammenligning af, hvad her er ans 

ført om Rodorreden og Blandingsorreden, fynes 

det mig idetmindſte at blive meget rimeligt, at Talen ikke er 

om to forfffællige Arter, men om ſamme Art fort for Legetiden 

og under denne, Dette befræfteg maaffee ogſaa derved, at 

Faith omtrent tillægger dem famme Sførrelfe, og figer om 

den førfte: „den er endnu faa fed, at den fan reſes“; om den 

fidfte derimod: „den er mager, og ſom ræfet er den for tor.“ 

Yderligere Befræftelfe finder Foreningen af Rodorreden 

*) Faith bemærker ved Blandingsorrederne: ,, mellem disſe fanges 

enfelte af en ganffe egen Art, der meget ligne Lovſpringslaxen 

i Sfabning, men hvis Farve er lyfegul og flammet, ſamt befat 

med endeel røde Plætter af Form ſom Stjerner eller Rofer, De 

ere magre og fom Følge deraf vanffelige at fælge, tildeels ogſaa 

formedelft deres hæslige Udſeende, tilligemed bereg Størrelfe, da 

de ſjeldent ere under tolv og ofte over tredive Pund”, Formo— 

dentlig er dette en blot Farveforandring (ſnareſt af Hannen); 

men den fortjener viftnof at underkaſtes nærmere Underſogelſe af 

bem, fom med Lejlighed dertil maatte forbinde Interesſe før Sagen, 

— — —— er FYR 

' 

er ro uden sladderen 
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og Blandingsorreden ogfaa deri, at Fifferne i Alminde— 

lighed iffe anerkjende denne ſidſte, hvorfor den heller iffe af 

Nedelmann nævnes. Derimod omtaler han fom egen Art, 

og fom fommende umiddelbart før Rodorreden, den faafaldte 

Graaorred; en Fiſt, fom jeg desværre endnu iffe har haft 

Lejlighed til at underføge. Den gaaer, efter Faith, op i 

Fjorden fra ſidſt i Juni til Midten af Auguſt, og bliver i den 

ſidſte Tid af en mere dyb graa Farve end i Begyndelfen. For: 

vreften fan jeg af Faith's forte Meddelelſe om den ikke ud; 

finde anden Forffjæl mellem den og de ovenfor omtalte Orre— 

der end Farven (graa paa Ryg og Bug og med forte Plætter), 

famt at den er federe og mere velfmagende. Jeg er derfor flet 

ikke tilbøjelig til at antage den for forffjællig fra disſe ſom Art, 

men fremfætter, indtil nærmere Underføgelfe, den Formodning, 

at det er famme Fiff, men endnu iført den Dragt, den har bragt 

med fig fra Havet. — Forſt her fan jeg omtale Cuviers S. 

- hamatus, da førftdetom Rodorreden og Blandingsorreden 

Anforte (den meget ſtore Krog hos Hannerne) forklarer, hvor— 

for jeg har hendraget den til nærværende Art, Da Cuvier 

med det angivne Navn betegner en Fiſt, ſom han ſelv har uns 

derſogt, og endog jævnligt, fom det fynes; bør man næppe tvivle 

paa, at han har haft en fra S. Salar og S. Trutta forffjællig 

Art for Øje. Men, da han betegner denne ſom ikke fønderligt 

fjælden paa den franffe Beftfyft (il se péche à l'embouchure de 

nos riviéres), da han fremdeles udelader S. Eriox i Fortegnel— 

fen over de europæiffe Larearter, og da det, han anfører om fin 

S. hamatus, ſynes at ftemme ret godt, med hvad nyligt er 

meddelt om Rodorreden og Blandingsorreden, hol— 

der jeg det for ſandſynligt, at 8. hamatus kunde falde 

ſammen med S. Eriox. 

Jarrell bemærfer om denne Art, at den ſtundom føre- 

kommer af tyve Punds Vægt, men fædvanligere er under fem— 

ten. Faith anfører om Graaorreden, at den bliver over 

Storrelſe. 
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tyve Pund vægtig, og ſjeldent fanges under otte Pund; om 

Rodorreden, at den, dog fjælvent, fan naae tredive 

Punds Vægt, men almindeligt forefommer af ti, tolv til tyve 

Punds Vægt; og med Blandingsørreden er Forholdet, 

fom ovenfor anført, det ſamme*). Orrederne fra Oſterſoen 

ere vel 1 Regelen meget mindre, ofteft fun af et eller et Par 

Punds Vægt; dog ffal ogſaa fra Havet ved Bornholm erholdes 

Orreder af ti til tyve Punds Vægt. 

Under Synonymiens ſtore Ufifferhed er det naturligvis 

umuligt med nogen Tilforladelighed at beſtemme Grændferne 

for Graalaxens Udbredelfe. Derſom den er identiſt med 

de Norffes Tart og Pinke — hvilfen jeg uheldigvis aldrig 

har funnet underføge — og med Cuviers S. hama- 

tus, fan man omtrent fætte Norges Nordſpidſe og Frankerigs 

Beftfyft fom Grændfer for deng Forekommen. Som fiffert 

fyneg at kunne antages, at de engelffe Fauniſters S Eriox 

træffes fra Orknej-Oerne til Kanalen *). — J Kattegattet og 

Oſterſoen er den her beffrevne Fiff ret hyppig; paa Iydlands 

Veſtkyſt har jeg ikke feet den FF), 

Af det allerede ovenfor Anførte fremgaaer, at Graa— 

laxen, ligeſom Laxen og Hvidørreden, deler fit Liv mel 

fem Havet og Floderne. Naar den gaaer op i Randers-Fjord, 

føger den firar ind paa GrundeneT), iftedetfor at Laxen og 

*) Neckelmann anfætter Middelvægten af Orrederne i Randers— 

Fjord til fer eller fyv Pund, 

xx) Jovrigt ffal den være hyppigt i Floden Tweed. 

xxx) Ved Nyborg, hvor endeel Orredfangſt drives, fortaltes mig, at 

Orreden træffer efter det ferffe Vand omtrent fra Juli Maaned til 

langt ud pan Efteraaret, Dette gjældber vel nærmeft den her af— 

handlede Art, 

+) Efter Neckelmann gaaer Rodorreden endnu længer ind under 

Bafferne end Gragorreden, fan at en fladbundet Fiſterbaad 

næppe fan følge den, Alf denne Opgagen pan Grundene for— 

EEN TE 
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Hoidorreden holde fig i Sejldybet. Efter Faith fpringer 
Graa- og Rodorreden under ſamme Omſtændigheder ſom 
Hovidorreden, og ikke højere end denne, opad Fiſtegaardenes 
Hæffer; hvorimod Blandingsorreden fjælvnere ffal ſpringe, 
men derimod ligeſom bore paa Hæfferne, før om muligt af trænge 

igjennem. Naar denne fidfte har leget, gaaer den, ligeledes 
efter Faith, nogen Tid til Hvile i dybere Huller, hvor ingen 

Strøm er, inden den atter forlader Fjorden. Ligeſom de to 
foregaaende Arter taber den betydeligt i Vægt under Opholdet 

i gjorden. — Graalaxen er kraftig og meget fejglivet; den 
fan uden Skade være femmelig længe vover Vandet, og bem 

fan om Binteren holdes flere Maaneder levende i Hyttefade. 
Det paaſtaaes af Fiffehandlerne, at det er ligegyldigt, enten 

Den opbevares i ferff eder falt Band). Imidlertid er det et 

gammelt Sagn blandt Fiſkerne i Randers-Fjord, at den, naar. 

den fommer fra Havet op 1 Fjorden, i Begyndelſen bliver dorſk 

og blind; og fiffert ffal det være, at den i famme Fjord op— 

holder fig nogle Dage 1 Brafvandet, inden den gaaer højere 

op, ligeſom ovenfor er fortalt om Laxen i de engelffe Flod— 

mundinger. 

Graalaxen er en graadig FifÉ, ſom meget villigt bider Haring. 

paa Krog, uden at være meget fræfen med Henfyn til Mad— 

dingen. eg har fnart fundet Maven fyldt med Rejer, fnart 

med Kutling-Arter og andre fmaa Fiſke. Ogſaa er det mig 

efter egen Erfaring befjendt, at Hannerne, i Mangel af anden 

Næring, fortære Hunnernes Rogn. 

J de engelffe Floder ftiger denne Art tidligere op før at Sorplantning 

lege, end Laren, og Yngelen figes ligeledes tidligere at forlade 

det ferffe Band end Laxens Ingel. Den Tid, paa hvilfen den 

klares det, at be Fiſkegaarde, der ere de fortrinligſte til Laxefangſt, 

ere mindre gode til Orredfangſt, og omvendt. 

*) Forholdsvis lever denne Fiſk endog temmelig længe, efterat være 

lagt i Spiritus, 



Unvendelfe. 

Fiender. 

- af Oktober og Begyndelſen af November; den er da bedæffet 

ligeſom ogſaa, at SENESTE sresa pil i — Av : 

vember, December og Januar. De modne eller i Bughulen 

fritliggende Æg ere hos en Hun af fjorten til ferten I Tonmers 

Længde af Storrelſe ſom fmaa Ærter, og ligne Rav 1 darve 

og Gjennemſigtighed. F 

J Kjodets Godhed ſtaaer —— betydeligt Hi: a 
baade for Laren og Hvidorreden. Selv paa den Tid, 

den er fedeft, er Kjodet fun af en fvagt rodliggul Farve, og i: 
bliver, efterfom den fætter af, gulagtigt-hvidt. At den, ſtiondt. , 

langt mindre velfmagende end Laren, i Kjøbenhavn holder fi fig 

i famme eller endog højere Pris end denne (ſedvanligt 24 til 

283 SÉ. pr. Pund), maa vel ifær beroe derpaa, at den altid 

fan erholdes levende, medens Laxen fun tilføres os død. Og⸗ 

fan i Letfordøjelighed har den et Fortrin for Laxren, I 

Med Henfyn til Snyltedyr er Graalaxen endnu ikke 

noje underſogt. For en ſtor Deel har den dem rimeligvis 

tilfælleds med Laren; jeg har fundet Bothriocephalus proboscideus 
i dens Blindtarme og Distoma hyatinum i dens Mave; efter hvad | 

mig er berettet, ffal Lernæopoda salmonea eller en nærftaaende * 

Snyltefræbs forefomme i dens Mundhule. Hr. Faith fortæller 

om Blandingsørreden (eller, efter min Formodning, Graa 
laxen under Legetiden), at man ofte finder den ſygelig i Slutningen 

med Saar, ifær paa Ryggen og langs med Halen, og i disfe 

Saar udvikle fig Orme af en temmelig flor Synaals Længde, — 
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73de Art. Bæførreden (Salmo Fario Linn,). 

Hovedets Længde i Regelen ftørre end den AÄrtsmarke. 

ftørfte Højde og ftørre end 1 af Totallængden. 

Halens Højde foran Halefinnens Rod er mindre 

end Halvdelen af den ftørfte Højde, omtrent lig 

med Afftanden fra Gadborfinnens Ophør til Hale 

finnens førfte Støtteftraale, og indeholdes elleve 

til tolv Gange i Totallængden. Snuden hvælvet, 

ftumy, fort (førtere eller Søg fun af lige Længde 

med Djehulens Længdegjennemfnit). Kjæberne lige 

lange,ellerDverfjæbenendogoftelsdtlængerendun- 

derfjæben; Overfjæbebenet ftræffer fig, naar Mun— 

denerluffet, iffebag Ojehulens bageſte Rand. Ryg 

finnens Længdeftræfning mindre eller dog fun lige— 

faaftor fom dené egen Højde, omtrent lig med 2 af 

Afſtanden mellem dens bagefteRand og Fidtfinnen. 

Afſtanden fra Rygfinnens Begyndelſe til Fidtfin— 

nens Begyndelſe kortere end fra denne ſidſte til 

Haleſpidſen. Den nedliggende Gadborfinnes læeng— 
ſte Straaler nærme fig med Spidſerne Halefinnens 

Rod. Halefinnens bageſte Rand fvagt indbøjet 

medafrundede Flige. Finnernes Straaletal er 

Danmarks Siffe. Il. 
40 
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Rygf. 14; Bryftf. 13; Bugf. 10; Gadborf. 12; Halef. 197). 
(13-14) (13-14) (11-12) 

Schonevelde, S. 64: Steinfohren, Goldtforen. 

— S. 77: Trutta, Fhoren, Forellen o. ſ. v. 
Artedi, descript. Piscium, ed, Walbaum, pag. 51: Salmo 

maxilla inferiore paulo longiore et cæt. 

Jinné, Fauna svec. ed. alt. pag. 123 n. 348: Salmo Fario. 

Pontoppidan, Atlas I, 652: S. Fario. 

— — III, 390: Bek-Oreden. 

Muͤller, Prodr. n. 408: S. Fario. 
Schade, Beffr. over Mors, S. 204: den almindelige Ørte. 

Kuß, Naturbeſchr. d. Herzogth. S. 135: die gemeine Forelle, 

Nilsſon, Prodr. ichth. scand. pag. 6: S. Fario. 

— — — — —  $. punctatus? 

Rarvell, Brit, fish. II, 51: 8. Fario. 

Blod), Fiſche Deutſchlands tab. 22, tab. 23 øg tab. 104. 

Skjondt de ovenfor hos Schonevelde hentede Synonymer upaa— 

tvivleligt høre herbid, har han dog rimeligvis paa begge de angivne 

Steder ſammenblandet to Arter, S. Trutta og S. Fario; hvorfor nogle 

af hang Benævnelfer ſynes at maatte udffydeg. Hans Ord: præter 

hune Salmonem — — — si quid est (ut Laßfohren, Steinfohren, 

Badftouer, Goldtforen) in Sleia, id ad Truttas, quæ ex rivis ac tor- 

rentibus elabuntur, referendum ; troer jeg at maatte forflare ſaaledes, 

at iffe blot det førfte af be, anførte Navne, Laßfohre, men ogſaa bet 

tredie, Backſtouer, henføres til S. Trutta, det andet og fjerde til S. 

Fario. Thi i den næfte citerede Artifel, de Trutta, fammenftiller han 

i en Gruppe og ſom forekommende i Bæffe og Stromme: Fhoren, Fo— 

rellen, Bachfohren, Waldtfohren og Goldtfohren. Derimod 

*) Ut Afverlingen i Finnernes Straaletal bevæger fig indenfor ſnavre 

Grandſer, vife de følgende Tællinger: 

Totall. 837; Rygf. 14; Bryſtf. 14; Bugf. 10; Gadbf. 12; Halef. 19. 

— Sae C> ÆRES 10 

— ned 0⏑0. SER 
— 5873 — 14 183 — 10 514957 EY 

— 53 TES 14133 68 —0 DE Sae ROS 

— ARNE 14 —0⏑O0⏑ 
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forener han i en anden: Lachsfohren, Bekelaß, Bekeſtover og 

Roetfhoren (de fidfte fan kaldede af det rodagtige Kjod), om hvilfe man 

har Grund til at flutte, at de forefomme i Slien”), og maa henføres 
til S. Trutta, Dog udtryffer han fig, fom pan endeel andre Stever, 

faa dunkelt og fort, at det bliver vanffeligt at komme til nogen beftemt 

Mening. — Med Henfyn til Artedis Stenbit vil jeg fun bemærfe, 

at han tillægger den 60 Hvirvler, medens Vavrell for den engelffe S. 

Fario angiver 56”), og kommer føvriat under Knoglebygningen tilbage 

til dette Punkt. — Ligeſom Bloch's Salmo alpinus (namlig forſaa— 

vidt hans Afbildning, men ikke hans Synonymi, angaaer) fun er en 

Form af S. Fario, ſaaledes forefommer Nilsſons S. punctatus mig 

iffe at være Andet, end den Form, under hvilfen S. Fario fremtræder 1 

Bjergvande ””). Jeg har i Norge Intet iagttaget hos Fjaldorrederne, 

ber fyneg mig at kunne begrunde en Adſtillelſe mellem disſe og Dalenes 

Bakorreder, og finder heller iffe, ved en nøjagtig Sammenligning af 

Wilsfons Diagnofer, nogen ret væfentlig Forffjællighed angivet. Han 

farafteriferer S. punctatus 1) ved den længere OverFjæbe +); men jeg 

har hos norffe faavel ſom ogſaa hos danffe Bakorreder ofte fundet 

Dverfjæben længer en Underfjæben. 2) Ved Underfjæben, ſom er kortere 

end Afſtanden fra Snudeſpidſen til Nakken; men dette erogfaa altid Til— 

fældet hos de almindelige Bæførreder, 3) Ved be talrige røde og 

forte Plætter; men ligefom dette Sfjælnemærfe 1 fig -felv fun har ringe 

Betydning, fynes det mig aldeles at tabe al Kraft ved Wilsfons egen Be— 

markning, at Plætterne blive deſto talrigete, jo højere i Fjeldegnene 

Fiffen forekommer. 4) Og bette gjælder vel ogſaa om bet ſidſte SFjælne- 

marke, det røde Kjod, ifølge be tilføjede Ord: quo altius pascit, eo 

pingvior et procerior evadit; efterdi Kjodets røde Farve blandt Laxe— 

arterne plejer at vife fig temmelig forffjællig hos Individer af ſamme Art, alt 

ſom de ere magre eller febe, — De Omftændighever, hvori Narrell's 8. 

%) Ved det andet og tredie af disſe Navne bemarkes: «Slesvicensi- 

bus dicuntur». 

xx) Paafaldende er det, at Artedi derimod fun indrømmer ben egent— 

lige Lar 56 Hviryler, hvilfen hos os ligefom i England altid fy- 

neg at have 60; 

xxx) Dette gjælder viſtnok ogſaa Cuviers S. puhetatus, ber blot ſynes 

begrundet paa Plætternes Mængde. 

+) Bæførreden derimod ved lige lange Kjaber. 

40* 
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Fario ſynes at afvige fra den nordiſke, ere ifær, at dens Hojde angives 

ftørre end Hovedets Længde, at Rygfinnens tredie Straale ffal være ben 

fængfte og Halefinnen plættet. Da Narrell har fundet fjorten Straa— 

ler i Rygfinnen hos ben engelſte common Trout (altſaa det ſamme 

Tal, fom iagttages hos vor), fan han iffe antages, at have overfeet 

de førfte førte Straaler; og jeg veed fanledes iffe, hvorledes jeg ſtal 

bringe hans Angivelſe, at Rygfinnens tredie Straale er længft, i Harmoni 

med det Forhold, der vifer fig 1 denne Henſeende hos vor Bokorred. 

Schonevelde angiver intet danff Navn for denne Fiff. 

Heller ikke har jeg hos danffe Forfattere fra det ſyttende Aar— 

hundrede, faafom Arent Berntſen, DOverfætteren' af den 

paa Jørgen Holſt's Forlag (1649) udkomne Fiſkebog 0. f. v., 

fannet finde noget eget Navn for den, eller opdage noget Spor 

fil, at den dar Hende ſom egen MES "Kor, fad DE BENS Er 

bleven bemærfet, ſynes den at være optaget under den omfat- 

tende Benævnelfe Orred, indtil Pontoppidan, og efter ham 

Miller, laante det tydffe Ord Forelle>) til denne Art. 

For dette fremmede Navn foretræffer jeg Benævnelfen Bok— 

ørred, der ligeledes forefommer hos Pontoppidan, og fom 

fynes mig meget betegnende for nærværende Art efter dens 

Levemaade. 

Den forte, hvælvede Snude, den fvagt indbojede Hale— 

finne med afrundede Flige og de røde Platter ſynes 1fær at 

*) I Molbechs Ordbog hedder det om Ordet Fovelle, at det er,,et frem— 

medt Naon, ſom undertiden i Norge gives en Fiffeart, hvis danſte 

Navn er Orred.“ Da jeg allerede har bemærfet, at Orred hos os 

er en Folleftiv Benævnelfe, vil jeg fun tilføje, at Forelle viſtnok 

bruges endnu mindre i Norge (hvor man beſidder flere Trivialbenævnel- 

fer for denne Fiffeart) end i Danmark. Iſtedetfor den rettte ſy— 

ftematiffe Benævnelfe, Salmo Fario, er hos Molbech S. foria 

gaaet over fra Videnffabernes Selſtabs Ordbog. Fario er, faavidt 

jeg veed, af oldgermaniſt Oprindelſe, og forekommer forſte Gang 

hos Auſonius. 
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sære de Forhold, fom forenede kunne tjene til at adffille denne 

Art fra de nærftaaende. 

Farven, ſom føvrigt er megen Afverling underfaftet, er 

paa Pande og Ryg olivenbrun i det Sortagtige, paa Siderne 

følvfarvet i det Blaalige, tildels ogfaa med Guldglands, paa 

Bugen hvid; Hovedets Sider gulgrønne. Saavel Hovedet ſom 

Ryggen og Siderne ovenfor Sidelinien vife mange, temmelig 

ftore, runde, ſortagtige Plætter; langsmed Sidelinien og neden— 

for denne findes derimod ftore røde Pletter med en lys Ind— 

fatning. Rygfinnen graabrun med mange runde, brune Plæt- 

fer og den forrefte Rand fortagtig; Fidtfinnen lys med mørfere 

Kant; Halefinnen brunagtig uden Plætter; Bryſtfinnerne lige— 

ledes brune, iſer mod Randene; Bug- og Gadborfinnen lyfe, den 

ſidſte med en ſortebrun Stribe indenfor den forrefte lyſe Rand og 

i Retning med denne. Øjets Pupille fort med rød eller mes— 

fingfarvet Indfatning; Hornhuden folvfarvet med morke Skyg— 

ger, Saaledes ev Farven maaſtkee ſadvanligſt; men ſtun— 

Dom finder man den meget morkere, næften over hele Kroppen 

olivengrøn i det Sortagtige med endnu morkere YWlætter ovenfor 

Sidelinien; Øjets Hornhud morkt broncefarvet, alle Finnerne 

olivenbrune, Fidtfinnen med cinnoberfarvet Rod o, ſ. v. Unge Indi— 

vider (fra tre til fire Tommers Længde) viſe, ligeſom hos de 

foregaaende Arter, morke Tværbaand paa Siderne (atte til 

ni 1 Tallet) eller ovale Skjoldpletter, om man heller vil 

falde dem ſaaledes. Antallet af de runde Plætter paa Hoved 

pg Sider fynes mig med Alderen at tiltage; thi medens man 

hos mindre: Individer i Almindelighed fun finder en Plæt paa 

Gjellelaagsſtykket og en paa Forgjællelaaget, ſtiger Tallet af 

Gjellelaagsſtykkernes Plætter hos ſtorre Individer ofte til tyve 

eller derover, og Panden bedæffes tæt med Plætter til foran 

for Øjnene. 
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Udmaalinger. 

SDotallangdee 663D 83/7 

ſtorſte Hojde (ved Rygfinnens Begyndelfe); A 13“3 B 119"; 

CC 1845 D20E5 

Hojde over Baton SBAS 6243 T) 17/4; 

Højde over Gadboret: A 937; B83; G 137; D. 15”; 

Højde foran Daleinnens Moor ADS 070 

ſtorſte Tokkelſe (over Gjællelaaget): A 63"; B 637 GET 

DE 

Tylkelſe foran Dalefinnens: Roos 2 BERT CERES DD 3; 

ftørfte Omfreds: A 237; B 21"; 

Ufftand fra Snudeſpidſen til Gjællelaagets bagefte Rand: A 141775 

B SE DØDNEES 

Afſtand fra Snudeſpidſen til den bageſte Vinkel af Crista occipi- 

FSA GS TYGE 

SDverfjæbens Fremragen vover Underkjeben, naar Munden er lukket: 

AG SD EUS AGO SD SEGS 

det —— Gabs Dødes AA SETS 

det opfpilede Gabs Brede: A 54775 B —* CF 00 

Mellemlſeäbebenets ngde 

Overkjebebenets Længde: A 677; B 5475 C 6775 D 94”, 

Underfjæbens Længde til —— AE BENE EDT 

DB 

Ufftand fra Snudeſpidſen til forrefte Næfebor: A 21/7; B 2": 

98070 SE El D BET HER 
ſtorſſe SGjenneminit af ſorreſte Reſeb SB SE GS 

BER 
Afſtand mellem forrefte og bagefte Mæfebor: Aßg“; B 3773 Cc 

4"; D SES 

ftørfte Gjennemſnit af bagefte Neſebor: A 3775 B 4773 043; 
D 2; 

indbyrdes Afſt. mellem bet bagefte Par Neſebore: A 3“; B 237"; 
€ PRES D — 3 

Afſtant fra bageſte Neſebor til Øjets forreſte Rand: A 14/7; B 
14703 C KEE D BULE 

———— —— — 

x) De to forſte Exemplarer fra Fyen, det tredie fra Iydland, det 

ſidſte fra bet nordligfte Norge (Hammerfeſt). 
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Afſt. fra Snudeſpidſen til Øjets — Ran 686 

CASH RG 

Ojehulens Længdegjennemfnit: A 41/7; B 33/7; C44/7; D 67; 

bet frie Pjeg Længdegjennemfnit: A 33/75 B 397% 0 3375 D 5"; 

bet frie Øjes Hojdegjennemſnit: A 3477; B 3”; Cc 315 D 43 ; 

Pandens Brede mellem Øjnene: A 4473 BSA 5 C 55, D 7; 

Afſtand fra Ojets bagefte Rand til Forgjallelaagets bageſte Rand 

Jneeee 33806 

Afſtand fra Ojets nederſte Rand til Hovedets nederſte Rand: A 

SEEDEDE 6— 

Gjællelangsflytrets ftørile Bree AS SI BERT CA TULA MES 

Afſtand fra Snudeſpidſen til forſte Rygfinnes forrefte Rånb: A 
AES B DIK Cc BE F D 3 —— 

Rygfinnens Længdeftræfning: A gu, BEG GOATS D 12; 

den oprejfte Rygfinnes ftørfte Højde: A 83““; B 877; 0 9”; 

DYI2Ts 

Afſtand mellem Rygfinnen og Fidtfinnen: A 10'7; B 937; C 

12 DS 

Fibtfinnens Længbeftræfning: A 2/75 B 1373 C 2375 49"; 

Fidtfinnens ftørfte Højde: A 3'75 B 2375 C 4“; D 5"; 

Fidtfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 43'7; B 44“30 

65 DD 99%; i 
Bryftfinnernes Længde: A 12/75; B 104775 C 12'75 D 15"; 

Bryftfinnernes Brede ved Roden: A 237; B 23“3 0 23"; 

135%: 

Bugfinnernes Afſtand fra Snudeſpidſen: A 2%”; B 25"; G 

2375 D 4"; 
Bugfinnernes Længde: A 9/7; B 8”; C 1075 D 12"; 

Bugfinnernes Brede ved Roden: A 13“3; B 13"; C 2" D 23"; 

Længden af Bugfinnernes Rodføjæl: A 2“3 B 13”; C 23”; 

5 

Afſtand fra Bugfinnernes Spidſe til Gadborets forreſte Rand: 

6—464 

Afſtand fra Snudeſpidſen til Gadborets forreſte Rand: —— 

EL SØ 6 

%) Bel at marke, ikke til Ojehulens forreſte Rand ; thi bette Maal 

vilde hos Individet A Fun udgjøre omtrent 34” eller højft 33“. 
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Gadborets Længbegjennemfnit: A 14/73. B 13 0 13775 D 2"; 

Gadborfinnens Lengdeſtrekning: A 54775 B 487750 63775 D 84"; 

ben oprejſte Gadborfinnes ftørfte Højde: A 7“; B 63"; € 8” 

13 så SAA 

Gadborfinnens Afſtand fra Halefinnens Rod: A 5475 B 5"; 

C 6475 D 10”; 
Halefinnens ftørfte Længde fra Roden paa Siderne til Spidſen: 

Ad 413 3 DOVE 

Dalefinnens Længde Midten AT (HESS 732 GEORES D)- 42775 

ven udfpilete Halefinnes frørfte Brede: A 16/7; B 15/7; C 18”; 

i 33 LL 

Denne Art udmærfer fig fra de fre foregaaende ved Ho— 

vedets plumpe Form, fom afhænger af den forte og ſtumpe 

Snude. Sfjøndt dette betegnende Forhold aldrig favnes, faa 

vifer det fig dog i meget forffjællig Grad hos forffrællige In— 

Divider, faa af man fiundom 1 hele Individræffer næppe finder 

to, fom ſtemme med hinanden 1 Snudens Form. Hovedets 

Længde indeholdes 41 til henimod fem Gange i Totallængden; 

Den var hos de af mig underføgte Individer ofteſt ſtorre (ſtun— 

Dom temmelig betydeligt) end den ftorfte Højde, ſtjondt Und— 

tagelfer i den modſatte Retning ikke ſavnes. Hovedet er iov— 

rigt temmelig ſterkt ſammentrykket, Panden jævnt nedftigende 

(dog 1 forffjællig Grad) til Ojehulens forrefte Rand, Snudens 

øverfte Flade konvex, men 1 afverlende Forhold. Da Hovedets 

Sideflader ere parallele iffe blot + den lodrette men ogfaa 1 

Den vandrette Linie, eller fun fonvergere aldeles ubetydeligt i 

Retningen fremad, bliver Snuden tillige tyk, ligeſom den er 

meget fort. Dens Længde til Djehulens forrefte Rand inde 

holdes næmlig omtrent fire Gange i Hovedets Længde, og ſtem— 

mer med Øjehulens Længde, eller ftaaer hos ſmaa Individer 

tilbage for denne. Overfjæben har jeg allerofteſt fundet 

længer end Underfjæben (undertiden endog ikke ganſte ubetyde- 

ligt). Naar Munden er lukket, nager Overfjæbebenets bagefte 

Ende hos fmaa Individer fun hen under Pupillens bagefte 
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Rand, hos ftore omtrent under Djehulens bagefte Mand >), men 

næppe forbi denne.  Læberne meget fvagt udviklede. Mellem— 

fjæbebenet har jeg fundet væbnet med otte, temmelig lange og 
tynde, fun lidet frummede Tænder; paa Overfjæbebenet ſtiger 

Teændernes Antal, naar det er fuldftændigt, til omtrent 23, 

men de ere meget mindre og finere end de paa Mellemfjæbebenet 

anbragte; hver af Underkjebens Grene har omtrent femten eller 

ferten. Kjæbefejlet bag Tænderne i Overfjæben er, ſtjondt 

meget tyndt, dog ret tydeligt; i Underfjæben derimod forfvin- 

der det næften. Paa hvert Ganebeen har jeg talt tolv eller 

tretten Tænder, paa Plougffjærbenet fer + hver Længtderætfe, 

- foruden fre eller fire forreſt en Tværræffe; endelig paa Tun— 

gen fun fire + hver Næffe, men disſe meget ſtore, ftærfe og 

krumme. Tungens Form den for Slægten fædvanlige. S vælg 

benet paa hver Side i Overfræben har omtrent et Dufin 

ſmaa, dog ſtarke, uordentligt ſtillede Tænder; Antallet af Tæn- 

derne paa Underfjæbens Svælgbeen fynes næften at være det 

ſamme, eller iffe meget betydeligere, men Tænderne ere ſtorre 

og ſpidſere, iſer i den inderfte buede Rekke. Neſeborene 

viſe, ſaavel + Stilling fom Form, ganſte det ſadvanlige For: 

hold. Øjnene ere ftørre end hos de foregaaende Arter, thi 

Djehulens Længdegjennemfnit udgjør mere end i af Hovedets 

Længde og er, fom ovenfor bemærfet, lig Snudens Længde, eller 

hos ſmaa Individer endog ſtorre end denne. Beliggenhedsfor— 

holdet det ſedvanlige: den overſte Rand i Pandefladen, den nederfte 

tær op til DOverfjæbebenet. Pandens Brede mellem Øjnene i Mid— 

ten af Ojehulens Længde overgaaer Snudens Længde famt Længden 

fra Pjehulens bagefte Rand til Forgjællelaagets bagefte Rand, og 

er idetmindfte lig med Djehulens Længde. Gjællefpalten 

x) Ogſaa hos andre Larearter ſynes Overfjæbebenet at vore i et 

ftærfere Forhold end Hovedets andre Dele, og fan derfor fun 

med Varſomhed og tilbørligt Henſyn til Individernes Storrelſe 

benyttes til Arternes Adſtillelſe. 
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naaer forneden omtrent hen under Midten af Pupillen. Gjalle— 
ftraalernes Antal fynes i Regelen at være ti paa hver 

Side; imidlertid finder endeel Afverling Sted"). — Forholdet 

af Gjællebnernes Forlængelfer har jeg fundet ſaaledes: i 

yderfte Gjællebues yderſte Ræffe fjorten (6+8) lange, fpidfe, 

tydeligt tornevæbnede, i den inderſte to aldeles rudimentære 

Knuder; i anden Gjællebues yderſte Ræffe elleve (4+7), i den 

inderfte fer (244) rudimentære; i tredie Gjallebues yderfte 

Ræffe ti (1+6), i den inderſte otte (246), temmelig vel ud— 

viflede, foniffe, væbnede med forholdsvis meget ftore Tænder ; 

endelig i fjerde Gjællebues yderſte Ræffe otte, i den inderfte 

ſyv (alle, ſom fædvanligt, paa Vinkelens forrefte Been). Paa 

Den ydre Side af Svælgbenet + Underfjæben har jeg fundet 

fem foniffe, tandvæbnede Knuder. Bigjællen fvagt ud— 

villet, iſer dens Bladftruftur temmelig utydeligt udtrykt: om— 

frent atten Blade har jeg kunnet tælle. Afſtanden fra Snude— 

ſpidſen til Rygfinnens Begyndelfe er omtrent lig med 2 af 

Totallængden, eller med Afſtanden fra Rygfinnens Begyndelfe 

til Halefinnens Rod. Rygfinnens Længvdeftræfning indeholdes 

84 tilni Gange i Totallængden, og er gjærne mindre end dens egen 

ftorfte Højde. Formen uregelmæsfigt firfantet med den forreſte— 

overſte Vinkel temmelig ffarpt fremragende. Forſte Straale, 

fom fun ved Disſektion opdages, halvt faa lang fom anden, 

denne omtrent halvt faa lang ſom tredie, og tredie fom fjerde; 

femte derimod fun lidt længer end fjerde, og fjette i endnu 

ringere Grad fænger end femte; ſjette Straale den længfte, 

omtrent lig med fyvende. De følgende Straaler aftage tem— 

melig ſtærkt; den fidfte eler fjortende er døg mere end halvt faa 

lang ſom fjette, men nager ikke 2 af dennes Længde De to 

*) Seg har fanledes talt tolv Sjælleftraaler paa den ene, elleve paa 

den anden Side; fremdeles elleve paa begge Sider, og elleve pag 

pen ene, ti paa ben anden Side. 
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forſte Straaler enfelte; tredie med faa og utydelige Spor til 

Artikulationer; fjerde tydeligt leddet, men endnu ikke kloftet; 

de følgende fløftede, den fidfte til Roden. - Rygfinnens ſidſte 

Straale er anbragt lidt bag Midten af Totallængden. Af— 

ſtanden mellem Rygfinnens Ophør og Fidtfinnens Begyn- 

delſe er omtrent lig med 1 af Totallængden, meget mindre end 

Rygfinnens dobbelte Længdeftræfning, men ſtorre end Afſtanden 

fra Fidtfinnens Begyndelſe til Halefinnens Rod. Fidtfinnen, 

hvis Form ganffe er den færvanlige, har jeg fundet anbragt 

lidt nærmere Rygfinnens Begyndelſe end Spidſen af den overſte 

Haleflig). Bryſtfinnerne ere hos ſmaa Individer fun 

livet fortere end Hovedet, og indeholdes fun omtrent 5% Gange 

i Totallængden; hos ftørre Individer derimod udgjore de fun 

omtrent 2 af Hovedets Længde og 1 af Totallengden**). De 

have en langſtrakt, ſmal, tilfpidfet, i Hviletilſtand noget ſegl— 

agtigt krummet Form. Breden ved Roden udgjor iffe 2 af 

Længden. Tredie Straale den længfte, dog fun lidt længer 

end de to foregaaende; ſidſte Straale har ikke ſtort mere end 

1 af tredies Længde; førfte og ſidſte ukloftede, de andre deelte. 

Den forreſte Rand af Bugfinnernes Rod ligger lidt 

foran Midten af Totallængden, omtrent under Rygfinnens 

niende eller tiende Straale, midt imellem Bryftfinnernes Rod 

og Gadborfinnens bagefte Mand. Hos ſmaa Individer inde— 

holdes Bugfinnernes Længde fun ſyo Gange i Totallfængden, 

hos ſtorre omtrent ni Gange. Formen temmelig langftraft, 

fmal og tilfpidfet. Forſte Straale en meget fort Pigftraale, 

ſom iffe uden Disſektion bemærkes ; fjerde Straale den længfte, 

*) Derimod er Afftanden fra Rygfinnens Begyndelſe til Fidtfinnens 

Begyndelfe omtrent lig med Afſtanden fra Fidtfinnens bagefte 

Rand til Haleſpidſen. 

xx) Alle Lareflægtens Arter fynes deri at ſtemme overeens, at Bryft- 

finnerne hos AIngelen ere meget ftørre i Forhold til Hovedets 

Længde og til Totallængden end hos voxne Individer. 
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men fun ganffe Midt fænger end de to foregagende og efterfol— 

gende; ſidſte Straale mere end halvt faa fang ſom fjerde; 

anden og fidfte udeelte, de ovrige floftede.  Sfjællet paa 

ben ydre Side af Bugfinnernes Rod er lille (det har fun om— 

trent 4 af Finnens Længde); Formen den fædvanlige lang— 

ftrafte, ſmalle og tilſpidſede. Afſtanden mellem Bugfinnernes 

Spidſe og Gadboret udgjor fun 1 af Bugfinnernes Længde 

cer mindre”). Huden danner paa hver Side af Gadbor— 

regionen en Udvidelſe, der ffjufer denne, og i Buglinien frem; 

bringes en Lengdefure, indenfor hvilken Gadboret, den ſtumpe 

Urogenitalpapille og den hos nærværende Slægt fædvanlige 

Grube findes **). Gadborfinnen, hvis Længdeftræfning inde— 

holdes tolv Gange i Totallæengden og er betydeligt mindre end 

dens egen Højde, begynder omtrent midt imellem Bugfinnernes 

Nod og Halefinnens førfte Stotteſtraaler (dog næermere de fidfte) ; 

pens to eller fre ſidſte Straaler ere anbragte under Fidtfinnen, 

ben fidfte endog flundom bag denne; dens Afftand fra Hales 

finnens Rod fynes i Regelen at være flørre end dens egeu 

Længdeftræfning og noget ſtorre end Fidtfinnens Afſtand fra 

Halefinnens Nod. Forſte Straale en Pigſtraale, halvt faa 

fang ſom anden; denne halvt faa lang fom tredie, der er lidt 

fortere end fjerde; femte og fjette Straale de længfte, indbyr— 

des omtrent lige lange; fidfte Straale af lige Længde med ans 

den, altfaa ikke fuldt halvt faa fang ſom femte eller ſjette; 

anden og tredie Straale udeelte, de andre kloftede. Finnens 

Form er meget tilſpidſet, og, naar den lægges ned, nærmer dens 

femte og fjette Straale fig med deres Spidfer noget mere til Hale— 

finnens Nod end de ſidſte Straaler; hos fmaa Individer berøre de 

%) Paa Grund af Bugfinnernes med Alderen foranderlige Længde- 

forheld, bliver ogfan denne Afſtand ſtorre hos gamle end hos 

unge Individer. 

xx) En ſaadan Ubvivelfe og derved betinget Fure findes dog iffe hug 

afle Individer, 
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endog Halefinnens forfte Statteftraaler. Halens Højde foran 

Halefinnens Rod er i Regelen mindre end Gadborfinnens Af— 
ſtand fra Halefinnens Rod, omtrent lig med Gadborfinnens 

Lengdeſtrakning, og indeholdes mere end to Gange, men min— 

Dre end 24 Gange, i den ſtorſte Hojde. Halefinnen inde- 

holdes hos mindre Individer 4% Gange, hos ſtorre fem Gange 

eller endnu oftere i Totallængden; den har hos de førfte den 

bagefte Rand noget indbojet, men udmærfer fig desuagtet ved 

Fligenes brede og afrundede Form, hvilken grunder fig derpaa, 

at fun de tre midterſte Straaler ere betydeligt fortere end de 

øvrige; hvorimod disſe ſynes mig at vife en meget ringere 

indbyrdes Forſtjel end til Exempel hos Laxen og Hvidorreden. 

Hos ældre Individer bliver Halefinnens bagefte Rand lige, Ja 

tilfidft endog noget udbøjet”). Foruden de nitten mellemſte 

Straaler har Halefinnen femten Stotteſtraaler foroven, tretten 

forneden. , 

Sideliniens Forhold er ganffe det fædvanlige. 

Det Samme gjælder ogfaa omtrent om Sfjællene; 

jeg har talt 25 efler 26 1 en Ræffe fra Sidelinien til Ryg— 

finnens forrefte Rand, og ligefaa mange fra Sidelinien til 

Bugfinnernes Rod; fra Gjællelaaget til Sfjællenes Ophor 

paa Halefinnen har jeg fundet omtrent 130 Ræffer; dog er 

Sfjæflenes Anordning i Ræffer mange Steder noget utydelig, 

faa at Tællingen bliver vanffelig og mindre ſikker. Formen 

den fædvanlige, uregelmæsfigt ovale, der tildeels gaaer over 

til det utydeligt Femkantede. De ſtorſte SFjæl hos et Individ 

af henimod ni Tommers Længde vare omtrent en Linie Tange, 

2 Linie breve; de koncentriſte Ringe fine og t temmelig ftort 

Antal, dog ofteft udflætteve paa Midten 1 ſtorre eller mindre 

Stræfning. Sideliniens Skjal ikke ſonderligt afvigende fra 

de øvrige i Form, ligeſaalidt fom i Beffaffenhed, med Undtagelfe 

*) Efter NXarrell; fely har jeg iffe feet ſaadanne. 
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af Kanalen; denne er anbragt paa Sfjællenes Midte, men 

indtager iffe deres hele Længde. 

— Bughulen omtrent 2% Tommer lang hos å Individ 

af lidt mere end fem Tommers Længde ; dens Vægge af hvid 

Farve, tildeels med Perlemoderglands, dog rødligt gjennemffin- 

nende og betegnede med en Mængde forte Priffer. Leveren af 

omtrent 3 Tommes Længde, lyſegul, flad, bred, bagtil afſtum— 

pet. Længden af den hele Tarmefanal fra Mellemgulvet om— 

trent AL Tommer; deraf udgjor Mavens Blindſak med Spiſeroret 

omtrent fjorten Linier, den ligefremadrettede Portnerdeel fer Linier, 

Tarmens af Blindtarme omgivne Deel otte Linier. Spiſeroret 

og Mavens Blindſæek viſe indvendigt fer Længdefolder, der 

gaae over i Portnerdelen, men der blive mindre og tillige for: 

øges i Antal. Af Blindtarme har jeg talt 54. Kreds 

ringe I den fidfte Deel af Tarmefanalen eller i Maſttarmen 

har jeg ikke funnet bemærfe. Forholdet af Milt, Nyrer og 

Svømmeblære det fædvanlige. Teſtiklerne har jeg 

fundet meget fmalle og langſtrakte, hæftede med deres forrefte 

Ende til Mellemgulvet. 

—— Mellemfjæbebenet og Overkjæebebenet af fæds 

vanlig Form, det fidfte omtrent tre Gange faa langt fom det 

forfte, Underfjæbens Grene meget fave, af fire Gange faa 

ſtor Længde fom Højde. Forgjællelaaget temmelig regel; 
mæsfigt halvmaanedannet, ikke fønderligt bredere forneden end 

foroven, med fire meget tydelige Slimkanaler paa den nederfte 

Deel (fo rettede ned og lidt frem, to bag og ned). Gjælle- 

laagsſtykket, fom fun for en ringe Deel ffjules under 

gorgjællelaaget, vifer den ſedvanlige firfantede, foroven lidt 

fmallere, forneden bredere Form; men det har fydeligt ſtorre 

Højde end Brede, og den bagefte Rand er, ffjøndt fvagt, dog 

Fjendeligt indbøjet. Undergjfællelaaget langftraft firfantet, 

Dobbelt faa langt ſom højt og ikke halvt faa højt ſom Gjalle— 

laagsſtykket; dets nederſte-bageſte Vinfel er vel afrundet, men 

sagnene 
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det danner imidlertid, i Forbindelfe med Gjallelgagsſtykket, 
iffe en Cirfelbue men en tydelig og beſtemt Vinkel. Mellem 
gjællelaaget lidt fortere og lavere end Undergjællelaaget, 

af temmelig regelmæsfig, langſtrakt firfantet Form. Hos danffe 

Bæførreder har jeg talt 57 Ryghvirvler, næmlig 34 Bug— 

hvirvler og 23 Halehvirvler, 29 Ribbeen i den øverfte med 

førfte Hvirvel begyndende Ræffe, 32 1 den nederſte med tredie 

Hvirvel begyndende RNæffe, Rygfinnens førfte Interſpinalbeen 

hæftet til ſextende Hvirvels opſtigende Tornefortfættelfe o. f. v.; 

hos norſke Individer har jeg derimod endog fundet 61 Hvirv- 

fer, næmlig 37 Bughvirvler og 24 Halehvirvler; 30 Ribbeen 

i den overſte Rakke, 35 i den nederſte o. ſ. v.%). De ſidſte 

Halehvirvler viſe føvrigt den hos nærværende Slægt fædvanlige 

Heterocerci, eller krumme fig opad mod Halefinnens øverfte Flig. 

Den her beffrevne Art udmarker fig ved at være under- 

faftet meget betydelige Forandringer 1 Farve, tildeels ogfaa t 

*) Det bliver nødvendigt her at bemærfe, at de ovenomtalte norffe 

Individer ere fangede i Bakke næppe en Fjerdedeel Miil fra Havet, 

og altfan iffe kunne henregnes til den alpinffe Form, eller (idet- 

mindſte iffe efter deres Opholdsſted) give nogen Støtte for S. puncta- 

tus fom egen Art. Zartmann tillægger iøvrigt den i Schweitz 

forekommende S. Fario 60 Hvirvler (ligeſom Artedi) og 34 Par 

Ribbeen. Den i Thdſtland almindeligr Forelle har ligeledes 60 Hvitv— 

ler (efter Bloch). Naar nu hertil føjeg den ovenfor (S. 627) 

meddeelte Angivelſe af Narrell, bliver Refultatet, at Hvirvlernes 

Antal afverler idetmindſte fra 56 til 61; hvilfet viſtnok maa fynes 

øverraffende hos en Fiff, hvor Afverlingen i Finneſtraalernes An— 

tal fun er ubetydeligt, Formen hos den højnordiffe Bakorred 

bliver ved det ftørre Hvirveltal mere langftraft end hos vor Bak— 

ørred, hvilfet ved følgende Udmaalinger af Exemplarer fra Omeg— 

nen af Hammerfeſt ſynes at godtgjores. 

Tutallængde EESTI ST SEES MESSER 

Hovtbels Læitgde "27 77; 20995. 157705. 75 

ftørfte Højde — 0N 3716/05) DF SAA REESE GERE, 

Afarter. 
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Form, efter Forffjælligheden af dens Opholdsſteder og andre 

mindre befjendte Aarſager. J faadanne Stromme, fom have 

Grus- eller Klippebund, og flyde med Haſtighed, ffal den 1 

Almindelighed udmærfe fig ved lyſe, ffjønne og levende Farver. 

Hvor Bandet derimod er mindre reent og flart, enten paa Grund 

af Jordbundens Beffaffenhed, eller ved at ftaae 1 Forbindelſe 

med Moſer, bliver Farven mork, ſtundom næften fort. Aars 

tiden ſynes ogſaa at have nogen Indflydelfe paa Farverne 

(maaffce fom Folge af Næringen), faa at disfe 1 Regelen ere 

mere ffjønne og levende om Sommeren, mere mørfe og matte 

om Vinteren. — J nøgle Søer 1 Storbritanien træffes (og 

def juſt iffe faa meget fjældent) en Monſtroſitet af Bæførre- 

Den med færdeles ført og afſtumpet Snude (ligeſom hos en Bul— 

bider) og meget fremragente Underkjebe. Fra de Forandringer, 

ſom det forffjællige Opholdsſted o. ſ. v. fan frembringe, maa 

vel adffilles den Afvigelſe Form og Farve, fom er Kjonnene 

egen. Under famme ydre Indvirkninger figes Hunnerne at 

være kortere, tyffere, lyſere, Hannerne flanfere og mørfere. 

Hos os og i det øvrige Skandinavien fynes denne Fiſt 

fun at naae en ubetydelig Størrelfe: fer til otte Tommer og, 

naar det fommer højt, en Fod. Blod angiver en Fod ſom 

den afmindelige Længde og et halvt Pund ſom den almindelige 

Vægt for den tydſke Forelle, men beretter tillige, at den i 

Damme bliver indtil tre Pund vægtig, og anfører fom noget 
ganffe Ufædvanligt et Exempel paa en ottepunds Forelle (efter 

Flemmings Jågerbud). Hartmann omtaler Bæførreder 

paa fi Pund i Schweitz. Men ingenſteds vides denne Art at 

naae en faa betydelig Størrelfe fom i England. YJarrell 

anfører et i September 1832 fanget Individ, ſom holdt 31 

Tommer i Længde, 21 + Omkreds, og vejede ſytten (engelffe) 

Pund"), et andet i Januar 1822 fanget paa 25 Pundo. f. v. 

%) Et Exemplar paa 30 Tommer vejede femten engelffe Pund, et 

andet paa 28 Tommer fun elleve Pund. 



641 

Skjondt man iffe veed, hvilfen Alder Bæførreden fan opnaae, 
ſynes man dog at vare i Beſiddelſe af Kjendsgjœerninger, der 
viſe, at den kan blive meget gammel, endog over halvtredſinds— 
tyve Aar*). Men dens Vært flal juſt ikke ſtaae i nødvendig 
Qorbindelfe med Alderen; thi om en Bæførred, fom døde 1809, 
efter at den i 28 Aar havde været holdt i en Kilde ved Dum— 
barton-Caſtle, og ſom ved Begyndelfen af fit Fangenſtab 

vejede omtrent et Pund, berettes, at den ſlet ikke tiltog i 

Storrelſe i hele denne lange Aarræffe, 

Bæførreden fan antages at udbrede fig fra det nord- Sorekommen. 

ligfte Norge (over 719 n. Br.) til det nordligſte Italien. 

Efter Faber forefommer den paa Island**); men den træf; 

fes derimod ikke Grønland. Dens Udbredelfe mod Oſt ſynes 

endnu uafgjort >), — Hos os findes den ifær i Iydland og 

Hertugdømmerne. Jeg har tffe funnet erfare, at den opholder 

fig i nogen Aaa eller Sø paa Sjæfland. 

Forellen er en ffy og forfigtig men tillige en raff og mo— 

dig Fifi), ſom ifær ſynes at elffe hurtigtflydende og kjolige 

Strømme. Medens Angelen hele Dagen fværmer omfring 

paa grunde, ifær grusbedæffede Steder i Strommene, holde 

de Gamle fig i Rolighed paa det dybere Vand, ffjulte under 

vverhængende Strandbredder, og begynde førft, naar Morket 

*) Narrell anfører idetmindſte en Avisartifel af Auguſt 1826, ifølge 

hvilken en Bakorred ffal have levet 53 Mar ien Kilde i en Hauge. 

**x) Derſom næmlig Fabers S. Fario er identiff med ben her be- 

ffrevne, hvad jeg iffe efter egen Sammenligning fan afgjøre. 

xxx) Under den Forudfætning, at S. Fario er identiſt med S. puncta 

tus Cuv. & Nils., fan endvidere markes, af den naaer højere 

op i Bjergvande end nogen anden europæiſt Fiſt, og bet vilde 

maaſtee være rimeligere at antage, at den fra Bjergene har ud— 

bredt fig til lavere Egne end omvendt, 

+) Som Erempel paa dens Mod fortælles, at en Bakorred og en Gjedde, 

fom bleve indefpærrede fammen, fæmpede flere Gange om en vis 

Plat i Indeluffet, og at Bakorreden blev ben endelige Sejerherre. 
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falder paa, at ſpomme omfring. efter Rering Den af— 

viger fra de foregaaende Arter Deri, af den udelukkende til⸗ 

hører det ferffe Band; idetmindſte ſynes alle Forfattere deri 

at være enige, og ſikkre Kjendsgjerninger, ſom kunde modſige 

denne Antagelfe, ere heller ikke komne til min Kundffab >). Men 

derimod befinder det ſamme Tilbøjelighed til at fpringe op 

over Vandfladen, deels for at overvinde Hindringer, der ſtandſe 

den, deels for at bemægtige fig Inſekter; den ffal kunne ſpringe 

fem til fer Fod i Højden. Den føommer ofteft med en overordentlig 

Hurtighed, men holder fig ogfaa ſtundom hele Timer ubevægelig 

paa famme Punft i et voldſomt ſtrommende Vandlob: til andre Ti— 

der (paa hede Sommerdage) lader den fig drive lange Stræf 

ninger med Strømmen. Om Vinteren opføger den de dybere 

Steder i de Bande, hvor den opholder fig. Haardt og ſtille— 

ſtaaende Vand taaler den ikke. 

Naringen beftaaer i ſmaa Fiſte, Inſekter og Inſektlarver; 

dog ogſaa Bloddyr**) og Orme ſoger den, ligeſom Fiſkerogn, 

maaffee tfær af andre Laxearter, naar disſe lege, hvor den op— 

holder ſig. Da Bæførreden paa den Aarets Tid, Inſekter hyp— 

pigſt forekomme, findes fyldt med disfe (iſer tovingede) i en 

utrolig Mængde; da den tillige paa famme Tid er fedeft og 

meſt velſmagende; da den endvidere, efter anſtillede Forføg ***), 

*) Kun Faber beretter (die Fiſche Islands S. 164), at den islandſte 

Bæførred gaaer fra Floderne i i Havet. Men netop derfor vover, 

jeg iffe at antage for afgjort, at Fabers Fiſt er identiff med den 

her afhandlede; hvad hans Beffrivelfe juſt heller ikke i alle 

Punkter ſynes at antyde, 

*x) Maaffee ynder der Ancylus fluviatilis, thi med dette Bløddyr har jeg 

fundet den fuldproppet. Af Orme ſynes iſer Zeſteiglen (Hæmo- 

pis sangvisuga) ofte at maatte ſtille dens Hunger. J Alpeſoerne 

i Schweitz ffulle Frøer udgjore Bakorredens Sy 

Hyttefade fores den gjærne med ſmaaſtaaren Oxelever. 

x*x*) Man bar i England fat Bakorreder i tre Damme, og foret dem 

udeluffende i den ene med Orme, i den anden med levende El— 
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— — — Nering og, ſom bekjendt, letteſt lader 

fig fange ved Hjælp af efterlignede Inſekter: kunne Inſekter vel 

betragtes baade ſom dens kjcreſte og naturligſte Fode. J 

Mangel af anden Noering ffaane de ſtorre Bakorreder ikke de 

mindre eller Rognen af deres egen Art. 

Legetiden ſkal i Regelen indtræffe i Oktober Maaned, dog 

med endeel Forandring efter Lokalitet og Vejrforhold*), og 

vedvare indtil Juul. Til Legepladſe opſoges ſaadanne 

Steder + Bæffene, hvor Vandet løber over fint Sand, blandet 

med Smaaſtene, om det ogſaa er faa lavt, at Fiſkens Ryg— 
finne rager frem af Vandet. - Æggene ere af vorange- eller 

ravgul Farve og af Størrelfe næften ſom Wrter. Til Unger- 

nes Udoikling af Wggene ffulle omtrent fem Uger udfordres. 

De udkrobne Unger ffjule fig under Stene, og figes i de tre 

førfte Uger at ernære fig af den Wggeblomme, de medbringe 

af Ægget. J Schweitz antages Yngelen i det forſte Mar at 

naae en Vægt af fer Lod, hvad dog naturligvis er en betyde— 

" Tig Afverling underkaſtet efter Neringen og Bandets Beſtaffenhed. 

Hannerne vife i Legetiden en Fremragning paa Underfjæbens 

Spidſe, dog ikke af betydelig Storrelſe. Bæførreden, fom til 

andre Tider er en meget ſty Fiſk, ffal under Legningen blive 

faa bedøvet, at den fan gribes med Hænderne. 

ritſer (Cyprinus Phoxinus), i den tredie med Infefter, De, ſom 

næredes med Orme, voxede langſomt, og havde et ſlunkent Udſeende; 

de, fom man gav Ælvirfer (hvilfe be med ſtor Graadighed ka— 

ſtede fig over), bleve meget ftørre; de endelig, ſom foredes med 

Inſekter, opnaaede i fort Tid en forbauſende Størrelfe, og vejede 

dobbelt fan meget ſom de andre, ffjøndt ben Masſe Føde, de er- 

holdt, var meget ringere, — Stoddart, Art of Angling, anført 

hos Narrell. 

x) J to ſmaa Bjergføer i Appenzellerlandet, ſom fun ligge to Mile 

fra hinanden, er ber en Forffjæl i Legetiden af en Maaned 

o. ſ. v. Zartmann. 

41* 

Forplantning. 



— 

Anvendelſe. 

ſsiender. 

% 

644 
i , i > å 

Den ringe Storrelſe, denne Fifi hos os opnager, og dens 

mindre hyppige Forefommen, have naturligvis til Følge, at 

dens Anvendelfe iffe er af nogen Betydenhed. Den afgiver — 

imidlertid en fortrinlig Spife, ifær naar den anrettes firar, 
efter at den er fanget, og holdes tillige for letfordojelig. 

Jovrigt er den i bedſt Tilftand fra Slutningen af Maj til 

Slutningen af September, hvorimod Kjodet om Vinteren 

bliver hvidt og af flaw Smag. J England anfeer man (efter 
Jarrell) en Bæførred paa folv til fjorten Pund og i god 

Stand før „en Foræring, der fortjener Plads paa et konge— 

ligt Bord». 
Odderen maa regnes blandt Bæførredens farligſte Fien⸗ 

der, Adſkillige mindre Fiffe, ſaaſom Elritſen, og ligeledes 

Frøer ffulle fortære Rognen og Yngelen. Af parafitiffe Dyr 
forekommer en Kaligus paa Huden”), og man har fundet mange 

Indvoldsorme i dens Tarmekanal (Cucullanus globosus, Spi- 

roptera cystidicola, Ascaris obtusicaudata, Echinorhynchus 

fusiformis, Distomå laureatum, Distoma tereticolle, Triæno- 

phorus nodulosus og Tænia longicollis). 

*) Jeg favner imidlertid egne Crfaringer herover, men anfører 

1 disſes Sted en Beretning af Walton om Bakorrederne (Compl. 

Angl. 7 Edit, pag. 144): at om Vinteren «many of them have sti- 

ckingon them sugs or Trout-lice; which is a kind of a worm, 

in shape like a clove or pin with a big head, and stick's 

”— close to him» et cæt: Taylor (Angling in all its branches 

påg. 146) figter formodentlig til det ſamme Snyltedyr, naar han 

fortæller, at Bæførreden antages at være ſyg hele Vinteren «bree- 

ding a kind of worm, which keeps them poor.» 
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